ักก

สำน
ารต
่างป

ทศ

ระเ

สารบัญ
กฎหมายองค์กรธุรกิ จ หุ้นส่วนบริ ษทั (Corporations Law)
3

 รูปแบบองค์กรทางธุรกิจ

3

ทศ

 บทนา

11

 การกระจายหลักทรัพย์ขององค์กรธุรกิจ

14

 การออกหลักทรัพย์ขององค์กรธุรกิจ

 บทสรุป

่างป

 ขัน้ ตอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์

ระเ

 หน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ (Fiduciary duties)

17
19
22

ารต

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการควบรวมกิ จการและการซื้อกิ จการของบริ ษทั
(Introduction to Mergers and Acquisitions)

24

 แนวคิดทฤษฎี

26

สำน

ักก

 บทนา

2

กฎหมายองค์กรธุรกิ จ (หุ้นส่วนบริ ษทั )
Corporations Law

บทนา

ทศ

องค์กรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกานัน้ มีหลายรูปแบบ ถูกจัดตัง้ และถูก

ควบคุมโดยกฎหมายในระดับมลรัฐ แต่ละมลรัฐจะตรากฎหมายของตนขึน้ เพือ่ กาหนด
Delaware

ระเ

หลักเกณฑ์ในการจัดตัง้ องค์กรธุรกิจแต่ละประเภท กฎหมายของมลรัฐ

ได้รบั ความนิยมทีม่ กี ารจัดตัง้ องค์กรธุรกิจภายใต้กฎหมายองค์กรธุรกิจของมลรัฐมาก

่างป

ทีส่ ุด เนื่องจากมีความยืดหยุน่ เหมาะแก่การจัดตัง้ องค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจนิยมเข้า
ไปจดทะเบียนจัดตัง้ ในมลรัฐนี้ นอกจากนี้เมื่อมีองค์กรธุรกิจมากมายจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้

ารต

กฎหมายของมลรัฐนี้ทาให้คดีความทีเ่ กีย่ วข้องกับองค์กรธุรกิจขึน้ สูศ่ าลเป็ นจานวน
มาก ทาให้หลักกฎหมายของรัฐนี้ทเ่ี กีย่ วข้องกับองค์กรธุรกิจค่อนข้างทีจ่ ะมีความ

ักก

แน่นอน ผูก้ ่อการจานวนมากจึง มักตัดสินใจทีจ่ ะก่อตัง้ องค์กรธุรกิจภายใต้กฎหมาย
ของมลรัฐ Delaware

สำน

รูปแบบองค์กรทางธุรกิ จ1

รูปแบบองค์กรธุรกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทีส่ าคัญๆ แบ่งศึกษาได้

ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบเจ้าของคนเดียว (Sole Proprietorship)
1

Professor Robert Bartlett “Training Program on Commercial Business Transactions” at the University of California,
Berkeley, The United States of America, June 18th, 2013.
3

คือธุรกิจทีม่ บี ุคคลเดียวเป็ นเจ้าของ ซึง่ กฎหมายการลงทุนชนิดนี้อาจไม่
เหมือนกันในทุกมลรัฐ

โดยในบางมลรัฐผูส้ นใจการลงทุนชนิดนี้จะต้องทาการจด

ทะเบียนธุรกิจก่อน มีขอ้ ดีคอื ง่ายในการจัดตัง้ เนื่องจากมีเจ้าขององค์กรทางธุรกิจเพียง
คนเดียวและเสียภาษีครัง้ เดียวในรูปของเงินได้ของผูป้ ระกอบการไม่ใช่จาก ผลกาไร

ทศ

ส่วนข้อเสียคือผูป้ ระกอบการต้องรับผิดในหนี้ทงั ้ หมดของกิจการโดยไม่จากัดจานวน

2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)2

ระเ

ส่วนใหญ่แล้วนักลงทุนจึงไม่นิยมทีจ่ ะลงทุนในลักษณะขององค์กรธุรกิจประเภทนี้

คือธุรกิจทีม่ ตี งั ้ แต่ 2 บุคคลขึน้ ไปเป็ นเจ้าของโดยทาสัญญาการทาธุรกิจ

่างป

ร่วมกันซึง่ กาไรและหนี้สนิ ทีเ่ กิดจากการทาธุรกิจจะถูกแบ่งเท่าๆ

กันตามจานวน

หุน้ ส่วน ทัง้ นี้หากธุรกิจนัน้ ๆ มีการซือ้ ขายในตลาดหุน้ จะต้องมีการตรวจสอบบัญชี

ารต

(auditing) ตามมาตรฐานของ Generally Accepted Accounting Principles (GAAP)
ด้วย นอกจากนี้การเป็ นหุน้ ส่วนจะยุตลิ งต่อเมื่อหุน้ ส่วนได้ถงึ แก่กรรม

เป็ นบุคคล

ักก

ทุพพลภาพ หรือขอถอนหุน้ ออกจากกิจการทีต่ นเองเป็ นหุน้ ส่วนอยู่
3. รูปแบบบริ ษทั (Corporation)

สำน

คือการทีผ่ ถู้ อื หุน้ ก่อตัง้ นิตบิ ุคคลในรูปแบบบริษทั โดยเมื่อก่อตัง้ เป็ น

รูปแบบของบริษทั แล้ว บริษทั จะมีฐานะเป็ นนิตบิ ุคคลแยกต่างหากจากผูถ้ อื หุน้ ข้อดี
ของบริษทั คือผูถ้ อื หุน้ จะมีความรับผิดจากัดเพียงเงินทีล่ งทุนในหุน้ ทีล่ งในบริษทั
เท่านัน้ คนส่วนใหญ่มกั จะเข้าใจรูปแบบโครงสร้างของบริษทั และการลงทุนในหุน้ ใน
บริษทั เป็ นอย่างดี บริษทั จึงเป็ นรูปแบบองค์กรทางธุรกิจทีเ่ ป็ นทีน่ ิยม แต่กม็ ขี อ้ เสียคือ
ภาษีทบ่ี ริษทั ต้องเสียนัน้ เป็ นภาษีซอ้ น (Double Taxation) หมายถึง บริษทั จะต้องเสีย
2

http://commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/2011/08/DoingBusinessUSA.pdf.
4

ภาษีในกาไรของบริษทั ครัง้ หนึ่ง ในขณะเดียวกันเมื่อมีการแบ่งผลกาไรไปยังผูถ้ อื หุน้
ในรูปของเงินปั นผล ผูถ้ อื หุน้ ก็มภี าระทีจ่ ะต้องเสียภาษีในเงินปั นผลนัน้ ด้วย นอกจากนี้
เนื่องจากการจัดตัง้ บริษทั จะต้องจดทะเบียนกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ระบบบัญชีและการ
บริหารจัดการงานของบริษทั ย่อมต้องถูกตรวจสอบโดยองค์กรของรัฐ

Company หรือ LLC)

(Limited

Liability

ทศ

4. บริ ษทั ที่สมาชิ กมีส่วนในการบริ หารงาน

ระเ

Limited Liability Company หรือ LLC เป็ นกิจการทีไ่ ม่มผี ถู้ อื หุน้ มีเพียง
สมาชิกร่วมกันประกอบธุรกิจหากาไร โดยมีการจัดทาข้อตกลงในการบริหารจัดการ

่างป

การก่อตัง้ จะต้องมีการจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ รูปแบบธุรกิจประเภทนี้เป็ น

ลักษณะทีผ่ สมกันระหว่างห้างหุน้ ส่วน ( Partnership) กับบริษทั (Corporation) ทัง้ นี้

ารต

บริษทั จากัดจะต้องทาการจดทะเบียนและมีคาว่า “LLC” ต่อท้ายชื่อบริษทั ข้อดีของ
รูปแบบองค์กรนี้ คือ สมาชิกจะจากัดความรับผิดเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั และใน

ักก

การเสียภาษีนนั ้ จะเสียภาษีเพียงครัง้ เดียว ไม่มกี ารเสียภาษีซอ้ นเหมือนบริษทั ส่วน
ข้อเสียนัน้ เนื่องจาก LLC เป็ นรูปแบบขององค์กรธุรกิจทีก่ ่อตัง้ ขึน้ ใหม่ในประเทศ

สำน

สหรัฐอเมริกาเมื่อปี ค.ศ.1990 ปั ญหาข้อกฎหมายจึงยังไม่แน่นอน อย่างไรก็ดี องค์กร
ธุรกิจลักษณะนี้กาลังได้รบั ความสนใจในประเทศสหรัฐอเมริกามากทีส่ ุดในขณะนี้
เนื่องจากมีโครงสร้างทีส่ ามารถปรับเปลีย่ นได้งา่ ย

5

รูปแบบและ อัตราการเรียกเก็บภาษีของ ประเทศ สหรัฐ อเมริ กา ใน
รูปแบบต่างๆ ดังนี้ 3
1. ส่วนบุคคล (Individual)
อัตราภาษีสว่ นบุคคลอยูท่ ร่ี อ้ ยละ 10, 15, 25, 28, 33 และ 35 โดยผูไ้ ด้

ทศ

เงินเดือนขัน้ ต่าจะต้องเสียภาษีระหว่างร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 และอัตราภาษี

ได้มากทีส่ ุดถึงร้อยละ 15
2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership)

ระเ

รายได้ระยะยาวส่วนบุคคล (Net long-term capital gains of individuals) จะจัดเก็บ

่างป

ภาษีจะถูกหักเก็บจากรายได้ของหุน้ ส่วนแต่ละคน

3. บริ ษทั และบริ ษทั จากัด (Corporate and LLC)

ารต

บริษทั และบริษทั จากัดสามารถเลือกหลักเกณฑ์การเก็บภาษีได้ระหว่าง S
Corporation หรือ C Corporations

ักก

- S Corporations ผูถ้ อื หุน้ จะเป็ นผูจ้ า่ ยภาษีเงินได้
- C Corporations บริษทั จะเป็ นผูเ้ สียภาษีซง่ึ มีอตั ราอยูร่ ะหว่างร้อยละ

สำน

15 ถึง 35

อัตราภาษีธุรกิจการให้บริการส่วนบุคคล เช่น ด้านกฎหมาย การแพทย์

หรือการบัญชี จะอยูร่ ะดับเดียวกันทีร่ อ้ ยละ 35 ส่วนการเรียกเก็บ ภาษีของเงินปั นผล
ของบริษทั จะถูกเรียกเก็บ 2 ครัง้ ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้วข้างต้น คือ เมื่อบริษทั จ่ายเงิน
ภาษีบริษทั และเมื่อผูไ้ ด้รบั เงินปั นผลจ่ายเงินภาษีสว่ นบุคคล (อัตราภาษีสงู สุดร้อยละ
15)
3

http://commercethaiusa.org/oca/wp-content/uploads/2011/08/DoingBusinessUSA.pdf.
6

รูปแบบโครงสร้างของบริ ษทั
ผูถ้ อื หุน้
Shareholders

คณะกรรมการ
บริษทั
Board of Directors

ผูจ้ ดั การ
Manager

ระเ

ทศ

$$$$$

ารต

่างป

บริษทั x
จากัด
X, Inc.

------>

ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
IP

ักก

ทรัพย์สนิ
Assets

ในการจัดตัง้ บริษทั จะต้องมีการระดมทุน (Financing the company) การ

สำน

ระดมทุนอาจทาได้หลายวิธี เช่น จากรายได้ของบริษทั (Revenue) หรือจากผูก้ ่อการ
(Promoters) เป็ นต้น เมื่อผูก้ ่อการเอาเงินมาลงในบริษทั แล้ว บริษทั ก็จะออกหุน้
ประเภทใดประเภทหนึ่งให้ดงั ต่อไปนี้
1. หุ้นสามัญ (Common Stocks)
ผูถ้ อื หุน้ ประเภทนี้จะได้เงินค่าหุน้ คืนหลังจากทีเ่ ลิกบริษทั ผูถ้ อื หุน้ จะได้คา่
หุน้ จากเงินส่วนทีเ่ หลือหลังจากชาระบัญชี หลังจากทีเ่ จ้าหนี้ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้
บุรมิ สิทธิได้รบั ชาระ บริษทั เหลือเงินเท่าใดจึงจะคืนให้ผถู้ อื หุน้ สามัญ ข้อดีของหุน้
7

สามัญ คือหากผลประกอบการของบริษทั ดีมผี ลกาไร ผูถ้ อื หุน้ จะได้รบั ส่วนแบ่งของผล
กาไรในรูปของเงินปั นผล ข้อเสียคือหากบริษทั มีเจ้าหนี้หลายราย ผูถ้ อื หุน้ สามัญอาจ
ไม่ได้รบั เงินค่าหุน้ คืนเลยเนื่องจากบริษทั จะต้องชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษทั ก่อน
นอกจากนี้ขอ้ ดีของหุน้ สามัญ คือ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเข้าประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ สิทธิใน

ทุนของบริษทั เป็ นต้น

ระเ

2. หุ้นบุริมสิ ทธิ (Preferred Stocks)

ทศ

การออกเสียงลงคะแนนในการแต่งตัง้ กรรมการบริษทั ลงคะแนนในการเพิม่ ทุนหรือลด

ได้แก่ หุน้ ทีใ่ ห้สทิ ธิพเิ ศษบางประการเหนือหรือดีกว่าหุน้ สามัญ มีลกั ษณะ

่างป

เสมือนกึง่ หุน้ สามัญกึง่ หุน้ กู้ ข้อดีคอื หากบริษทั เลิกกัน ผูถ้ อื หุน้ ประเภทนี้จะได้รบั ชาระ
เงินค่าหุน้ ก่อนผูถ้ อื หุน้ สามัญ และแม้จะมีสทิ ธิลงคะแนนเช่นเดียวกับผูถ้ อื หุน้ สามัญแต่

ารต

ก็มขี อ้ จากัดมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามข้อเสียคือผูถ้ อื หุน้ ก็ยงั คงได้รบั ชาระหนี้หลังจาก
ทีบ่ ริษทั ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ของบริษทั แล้ว

ักก

3. หุ้นกู้ (Debt Investment)

บริษทั มีความผูกพันทีจ่ ะต้องจ่ายเงินคืนเต็มจานวนเงินค่าหุน้ กูแ้ ละ

สำน

ดอกเบีย้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ กู้ หากบริษทั เลิกกันผูถ้ อื หุน้ กูม้ สี ทิ ธิได้รบั เงินคืนก่อนเจ้าหนี้
ทัวไปของบริ
่
ษทั แต่ผถู้ อื หุน้ ประเภทนี้จะไม่มสี ทิ ธิลงมติของบริษทั
ในการจดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั ซึง่ ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้นว่าบริษทั

ส่วนมากในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมจดทะเบียนทีม่ ลรัฐ Delaware ความสาคัญใน
การเลือกมลรัฐในการจดทะเบียนคือบริษทั นัน้ ๆ จะต้องปรับใช้กฎหมายของมลรัฐทีจ่ ด
ทะเบียนซึง่ แต่ละมลรัฐก็จะมีกฎหมายภายในของแต่ละมลรัฐแตกต่างกันไป กล่าวคือ
เมื่อมีคดีขอ้ พิพาทเกีย่ วกับเรื่องภายในของบริษทั เช่น สิทธิหน้าทีข่ องผูถ้ อื หุน้
8

กรรมการบริษทั พนักงานบริษทั เป็ นต้น ไม่วา่ จะฟ้ องเป็ นคดีความในมลรัฐใด ศาลก็
จะต้องปรับใช้กฎหมายของมลรัฐทีบ่ ริษทั นัน้ จดทะเบียน หากว่าจดทะเบียนทีม่ ลรัฐ
Delaware ก็จะต้องใช้ State Laws ของ Delaware
การจัดตัง้ บริษทั เริม่ ต้นด้วยการจัดทาเอกสารทีเ่ รียกว่า หนังสือก่อตัง้

ทศ

บริษทั (Articles of Incorporation) เพือ่ ยืน่ จดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ เอกสารนี้จะต้อง
ลงนามโดยผูก้ ่อตัง้ บริษทั หนังสือก่อตัง้ นี้จะมีรายละเอียด เช่น ชื่อบริษทั ซึง่ ต้องมีคา

ระเ

แสดงให้เห็นว่าเป็ นรูปแบบของบริษทั เช่น Corporation, Company, Incorporated
เป็ นต้น เมื่อจดทะเบียนก่อตัง้ บริษทั เจ้าหน้าทีจ่ ะออกเอกสารแสดงการจดทะเบียนตัง้

่างป

บริษทั หรือ Certificate of Incorporation ให้ หลังจากจดทะเบียนตัง้ บริษทั แล้ว บริษทั
ต้องจัดทาข้อบังคับบริษทั เพือ่ กาหนดหลักเกณฑ์ต่างๆในการบริหารงานภายในบริษทั

ารต

กาหนดโครงสร้างภายในของบริษทั ตลอดจนกาหนดรายละเอียดในการเรียกประชุม
กรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยข้อบังคับบริษทั นี้ไม่ตอ้ งนาไปจดทะเบียนต่อ

ักก

เจ้าหน้าที่ แต่บริษทั จะต้องมีการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ่ เลือกกรรมการบริษทั
การบริหารจัดการบริษทั นัน้ ผูถ้ อื หุน้ จะเลือกคณะบุคคลขึน้ มาเพือ่ ทา

สำน

หน้าทีเ่ ป็ นคณะกรรมการบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั จะเป็ นผูก้ าหนดนโยบายของ
บริษทั ตลอดจนพิจารณาจ้างลูกจ้างหรือพนักงานของบริษทั ส่วนผูถ้ อื หุน้ แม้จะเป็ น
เจ้าของบริษทั แต่ไม่ได้มสี ว่ นร่วมโดยตรงในการบริหารจัดการงานภายในบริษทั แต่
อาจจะเป็ นไปได้วา่ ในช่วงแรกขณะทีบ่ ริษทั เริม่ จัดตัง้ คณะกรรมการบริษทั และผูถ้ อื หุน้
อาจจะเป็ นบุคคลคนเดียวหรือกลุม่ เดียวกัน4

4

รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา
(Introduction to American Law), สานักพิมพ์วญ
ิ ญูชน, หน้า 155-174.
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ในการบริหารจัดการบริษทั จะมี บุคคลเข้ามา เกีย่ วข้อง อยู่ 3 กลุม่ หลัก
ด้วยกัน คือ ผูถ้ อื หุน้ คณะกรรมการบริษทั และพนักงานบริษทั 5 ซึง่ ก็จะคล้ายคลึงกับ
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในลักษณะหุน้ ส่วนและบริษทั ของไทย
(1) ผูถ้ ือหุ้น (Shareholders)

ทศ

สาหรับผูถ้ อื หุน้ นัน้ แม้จะไม่มสี ว่ นร่วมโดยตรงในการบริหารงานของบริษทั
แต่ผถู้ อื หุน้ มีอทิ ธิพลในการบริหารงานของบริษทั ผ่านอานาจในการลงมติแต่งตัง้ และ

ระเ

ถอดถอนคณะกรรมการบริษทั ในการบริหารงานของบริษทั นัน้ ผูถ้ อื หุน้ มีสทิ ธิสาคัญ

สามประการ คือ สิทธิในการลงมติ สิทธิในการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารต่างๆ และสิทธิในการ

่างป

ฟ้ องร้องกรรมการและพนักงานบริษทั ทีฝ่ ่ าฝืนหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านด้วยความไว้เนื้อ
เชื่อใจ

ารต

(2) คณะกรรมการบริ ษทั (Board of Directors)

อานาจในการดาเนินการต่างๆในนามของบริษทั เป็ นอานาจของ

ักก

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริษทั เป็ นผูก้ าหนดนโยบายและควบคุมการ
ทางานของบริษทั แต่หน้าทีใ่ นการบริหารงานภายในบริษทั ซึง่ เป็ นกิจการประจาวันจะ

สำน

เป็ นของพนักงานบริษทั ทีค่ ณะกรรมการเป็ นผูว้ า่ จ้างคัดเลือกเข้ามาทางาน ดังนัน้
กรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งปฏิบตั งิ านด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจ
(3) พนักงานบริ ษทั (Officers)
ผูป้ ฏิบตั งิ านประจาของบริษทั หน้าทีข่ องพนักงานแต่ละคนจะถูกกาหนด
โดยคณะกรรมการบริษทั พนักงานต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษทั

5

เรือ่ งเดียวกัน.
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ไม่ใช่ผถู้ อื หุน้ ในการปฏิ บัติงานของพนักงานบริษทั พนักงานบริษทั มีหน้าทีท่ จ่ี ะต้อง
ปฏิบตั งิ านด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจเช่นเดียวกับกรรมการบริษทั
หน้ าที่ในการปฏิ บตั ิ งานด้วยความไว้เนื้ อเชื่อใจ ( Fiduciary duties) ได้มีการ
แบ่งแยกหน้ าที่กรรมการหรือผูบ้ ริ หาร บริ ษทั ที่จะต้องปฏิ บตั ิ ด้วยกัน 2 หน้ าที่

ทศ

คือ6

1. หน้ าที่ในการใช้ความระมัดระวังดูแล (Duty of Care)

ระเ

ในการบริหารจัดการกิจการและมาตรฐานในการพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง

ต่างๆ ในนามบริษทั ของกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ซึง่ หมายความถึงบุคคลทีม่ ี

่างป

ตาแหน่งในบริษทั ไม่ต่ากว่าระดับผูจ้ ดั การและมีอานาจในการบริหารจัดการบริษทั ซึง่
อาจเป็ นกรรมการบริษทั หรือไม่กไ็ ด้ เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายสินเชื่อ ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน

ระดับ ได้แก่

ารต

เป็ นต้น กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารจะต้องบริหารจัดการให้เป็ นไปตามมาตรฐาน 2

ักก

1.1 มาตรฐานตามทีก่ ฎหมายบัญญัตขิ น้ึ (Statutory Standards) ซึง่
มาตรฐานนี้จะสูงหรือต่าอย่างไรขึน้ อยูก่ บั กฎหมายทีใ่ ช้บงั คับกับ

สำน

บริษทั ตามมลรัฐทีบ่ ริษทั ได้มกี ารจดทะเบียนจัดตัง้ หรือกฎหมาย
อื่นๆ ซึง่ เป็ นกฎหมายของสหพันธรัฐ (Federal Law)

1.2 มาตรฐานของศาล (Common Law Standards) โดยศาลได้วางหลัก
ไว้ในคดีหนึ่งว่าจะถือว่ากรรมการฝ่ าฝืน Duty of Care ก็ต่อเมื่อมี
เจตนาไม่สุจริต และไม่ได้เชื่อโดยสุจริตใจว่าการกระทาของตนนัน้ จะ

6

รัชดาพร สังวร, วารสารกระบวนการยุตธิ รรม เล่ม 1 ปี ท่ี 1 เรือ่ ง Fiduciary Duty กับความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารใน
บริษทั จากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

11

เป็ นไปเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของบริษทั และในการตัดสินใจดังกล่าวนัน้
กรรมการมิได้มกี ารบอกกล่าวก่อนหรือให้ขอ้ มูลทีเ่ พียงพอต่อผูถ้ อื หุน้
เพือ่ ประกอบการตัดสินใจ
ซึง่ กรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารจะต้องปฏิบตั งิ านในระดับบุคคลทีม่ เี หตุผล

ทศ

ซึง่ ได้ปฏิบตั งิ านเรื่องเดียวกันนัน้ ๆ คือ จะต้องมีมาตรฐานในการเปรียบเทียบระดับ

ความระมัดระวัง หากปฏิบตั งิ านต่ากว่ามาตรฐานนี้ ถือว่าเป็ นการปฏิบตั ผิ ดิ หน้าทีใ่ น

ระเ

การปฏิ บตั ิงานด้วยความระมัดระวัง มาตรฐานก็จะเปรียบเทียบกับคนทีม่ เี หตุผลซึง่
ทางานในประเภทเดียวกันนัน้ หากกรรมการหรือพนักงานบริษทั ปฏิบตั กิ ารฝ่ าฝืน

่างป

หน้าทีน่ ้ีแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั กรรมการหรือพนักงานบริษทั นัน้ จะต้อง
รับผิดชดใช้คา่ เสียหายให้แก่บริษทั

ารต

2. หน้ าที่ในการทาหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์ (Duty of Loyalty)
การปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์น้ีมสี งิ่ ทีต่ อ้ งพิจารณาในกรณีทก่ี รรมการ

ักก

บริษทั หรือผูบ้ ริหารบริษทั จะต้องมีการทาธุรกรรมหรือการตัดสินใจใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนของตนเองและของบริษทั ซึง่ ธุรกรรมหรือการตัดสินใจดังกล่าว

สำน

นัน้ ก็อาจมีได้ในหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น การเข้าทาธุรกรรมนัน้ เป็ นธุรกรรมทีต่ นเอง
มีสว่ นได้เสียหรือไม่ การได้รบั ค่าตอบแทนในการบริหารงานสมเหตุสมผลหรือไม่ การ
ใช้โอกาสจากตาแหน่งหน้าทีแ่ สวงหาประโยชน์สว่ นตัวหรือไม่ เป็ นต้น

12

ความรับผิดทางแพ่งของกรรมการหรือผูบ้ ริ หารในบริ ษทั จากัดตามกฎหมาย
ของประเทศไทย7
บทบัญญัตทิ ่ี เกีย่ วข้องกับความรับผิดทางแพ่งของกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ตามกฎหมายไทยนัน้ จะอยูใ่ นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็ นหลัก ซึง่ มาตราที่

ทศ

เกีย่ วข้อง ได้แก่ มาตรา 1168 วรรคสาม ซึง่ บัญญัตวิ า่ “อนึ่ง ท่านห้ามมิให้ผเู้ ป็ น
กรรมการประกอบการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเป็ นอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน

ระเ

กับการค้าขายของบริษทั นัน้ ไม่วา่ ทาเพือ่ ประโยชน์ตนหรือเพือ่ ประโยชน์ผอู้ ่นื หรือไป
เข้าหุน้ ส่วนไม่จากัดความรับผิดในห้างค้าขายอื่นซึง่ ประกอบกิจการมีสภาพเป็ นอย่าง

่างป

เดียวกัน และแข่งขันกับกิจการของบริษทั โดยมิได้รบั ความยินยอมของทีป่ ระชุมใหญ่
ของผูถ้ อื หุน้ ” ซึง่ จะเห็นได้วา่ มาตราดังกล่าวนัน้ เป็ นบทบัญญัตเิ ฉพาะเจาะจงทีก่ าหนด

ารต

ความรับผิดเฉพาะกรณีคา้ แข่งเท่านัน้ ส่วนบทบัญญัตใิ นกฎหมายเดียวกัน มาตรา
1169 วรรคหนึ่ง ซึง่ บัญญัตวิ า่ “ถ้ากรรมการทาให้เกิดเสียหายแก่บริษทั บริษทั จะ
หรือในกรณีทบ่ี ริษทั ไม่ยอม

ักก

ฟ้ องร้องเรียกเอาสินไหมทดแทนแก่กรรมการก็ได้

ฟ้ องร้อง ผูถ้ อื หุน้ คนหนึ่งคนใดจะเอาคดีนนั ้ ขึน้ ว่าก็ได้ ” ก็มใิ ช่บทบัญญัตทิ ก่ี าหนด

สำน

ความรับผิดของกรรมการ แต่เป็ นบทบัญญัตทิ ก่ี าหนดตัวผูท้ จ่ี ะฟ้ องเรียกค่าเสียหาย
จากกรรมการ เมื่อ กรรมการก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั บริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ ที่
ฟ้ องคดีจะต้องหาฐานความรับผิดของกรรมการจากบทบัญญัตอิ ่นื ประกอบด้วย เช่น
อาจอ้างความรับผิดตามสัญญาจ้างระหว่างกรรมการกับบริษทั การผิดข้อบังคับบริษทั
หรือความรับผิดฐานละเมิด เป็ นต้น นอกจากนี้ตามกฎหมายเดียวกัน มาตรา1170 ซึง่
บัญญัตวิ า่ “เมื่อการซึง่ กรรมการคนใดได้ทาไปได้รบั อนุ มตั ขิ องทีป่ ระชุมใหญ่แล้ว
7

เรือ่ งเดียวกัน.
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ท่านว่ากรรมการคนนัน้ ไม่ตอ้ งรับผิดในการนัน้ ต่อผูถ้ อื หุน้ ซึง่ ได้ให้อนุ มตั หิ รือต่อ
บริษทั อีกต่อไป ” ดังนัน้ การกระทาใด ทีก่ รรมการกระทาไป โดยได้รบั อนุ มตั จิ ากที่
ประชุมใหญ่ผถู้ อื หุน้ กรรมการก็ไม่ตอ้ งรับผิดในการกระทาดังกล่าวต่อบริษทั และผูถ้ อื
หุน้ ทีอ่ นุ มตั มิ ตินนั ้ แม้วา่ กรรมการจะกระทาให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ก็ตาม จะ

ทศ

เห็นว่าเมื่อบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ หากจะดาเนินคดีต่อกรรมการให้ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ไทยแล้วจะเป็ นการยุง่ ยากและถือเป็ นภาระพอสมควร จึงไม่คอ่ ยมีคดีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ทีจ่ ะ

การกระจายหลักทรัพย์ขององค์กรธุรกิ จ8

ระเ

ฟ้ องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการหรือผูบ้ ริหารบริษทั มากนัก

ตัวบทกฎหมายในประเทศ

่างป

ตามทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า

สหรัฐอเมริกาแบ่งเป็ น 2 ระดับ คือ กฎหมายระดับสหพันธรัฐซึง่ มีผลบังคับใช้ทวั ่

ารต

ประเทศ (Federal Laws) และกฎหมายระดับมลรัฐซึง่ มีผลบังคับใช้ภายในมลรัฐนัน้ ๆ
(State Laws) กฎหมายทัง้ 2 ระดับนี้จะมีผลบังคับใช้เหมือนกันในบางขัน้ ตอนของ

ักก

การดาเนินการทางธุรกิจ เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วการเสนอขายหลักทรัพย์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาเป็ นการเสนอขายระหว่างรัฐ ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญของประเทศ

สำน

สหรัฐอเมริกานัน้ รัฐบาลกลางชอบทีจ่ ะออกกฎหมาย ระดับสหพันธรัฐ มาเพือ่ ควบคุม
ธุรกรรมดังกล่าว โดยทัวไปการเสนอขายหลั
่
กทรัพย์และกระจายหลักทรัพย์จะอยู่
ภายใต้การกากับดูแลตาม Securities Act of 1933 ภายใต้ Securities Act of 1933
ขัน้ ตอนทีส่ าคัญในการกระจายหลักทรัพย์สปู่ ระชาชนหรือการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อ
ประชาชน คือการจดทะเบียนเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนกับ

Securities

8

นายกอบเกียรติ ผดุงกิตติมาลย์, งานวิจยั เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกระจายหุน้ ของบริษทั มหาชนจากัดในตลาดหลักทรัพย์ตาม
กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา เสนอ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
14

Exchange Commission (SEC) เว้นแต่จะเป็ นธุรกรรมทีไ่ ด้รบั การยกเว้นหรือเป็ น
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การยกเว้น
ในการกระจายหลักทรัพย์สปู่ ระชาชน หากการกระจายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นหลักทรัพย์ใหม่ หรือเป็ นการกระจายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้น (

Exempted

ทศ

Securities) ให้กบั บุคคลอื่นทีไ่ ม่ได้รบั ยกเว้น (Resale of exempted securities) กรณี

ดังกล่าวต้องกระทาโดยการจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ตามขัน้ ตอนทีก่ าหนด

ระเ

ไว้ใน Securities Act 1933 เว้นแต่เป็ นการดาเนินการภายใต้ขอ้ ยกเว้นการจดทะเบียน
ตามทีก่ ฎหมายกาหนด อาจกล่าวได้วา่ Securities Act 1933 มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้มี

่างป

การเปิ ดเผยข้อมูลของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย หากไม่ปฏิบตั ติ ามจะมีมาตรการทัง้ โทษ
ทางอาญาและความรับผิดทางแพ่งเพือ่ สร้างหลักประกันว่าจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลของ

ารต

หลักทรัพย์ ทต่ี รงต่อความเป็ นจริง ไม่มกี ารหลอกลวง หรือใช้ขอ้ มูลเท็จ โดยข้อมูลที่
โปร่งใสนัน้ จะทาให้ระบบตลาดหลักทรัพย์มคี วามน่าเชื่อถือ

ดังนัน้ การเสนอขาย

ักก

หลักทรัพย์ทไ่ี ม่ได้รบั ยกเว้นทุกกรณีตอ้ งทาการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูล
(Registration Statement) เพือ่ เปิ ดเผยข้อมูลตามแบบที่ SEC กาหนด โดยแบบแสดง

สำน

รายการข้อมูลนัน้ เป็ นอานาจของ SEC ทีจ่ ะพิจารณารูปแบบและประเภทของข้อมูล
นอกจากนี้ยงั ให้อานาจ SEC ในการพิจารณากาหนด แก้ไข หรือยกเลิกหลักเกณฑ์
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ นต่อการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย Securities Act 1933 ซึง่ รวมถึงหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเนื้อหาของแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนการลงทุน
(Prospectus) การนิยามความหมายของถ้อยคาต่าง ๆ ตามกฎหมายดังกล่าวเพือ่
กาหนดขอบเขตการตีความได้ดว้ ย9
9

อานาจของ SEC ปรากฏอยู่ใน Securities Act 1933 §19 SPECIAL POWERS OF COMMISSION
15

แบบแสดงรายการข้อมูลนัน้ มีระดับความละเอียดของข้อมูลที่

SEC และผู้

ลงทุนต้องการแตกต่างกันไป ปั จจุบนั แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับการเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริษทั ในประเทศสหรัฐอเมริกามีอยู่ 3 รูปแบบคือ
S-1: แบบแสดงรายการข้อมูลทีต่ อ้ งการรายละเอียดมากทีส่ ุด ใช้กบั ผูเ้ สนอ

ทศ

ขายหลักทรัพย์ทไ่ี ม่สามารถใช้แบบแสดงรายการข้อมูลรูปแบบอื่นได้ แบบแสดง

รายการแบบนี้จงึ เป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลทัวไปส
่ าหรับผูอ้ อกหลักทรัพย์ทอ่ี อก

ระเ

หลักทรัพย์เพือ่ เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) อาจกล่าวได้วา่ ทุกธุรกรรม
เกีย่ วกับ IPO จะต้องใช้แบบแสดงรายการข้อมูลนี้

่างป

S-2: แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับผูอ้ อกหลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นบริษทั จด

ทะเบียนกับ SEC ภายใต้ Securities Exchange Act 1934 มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

ารต

รายละเอียดทีต่ อ้ งการภายใต้ในกรณีน้ีจะน้อยกว่า S-1 และเกณฑ์ของ SEC ยัง
อนุ ญาตให้สามารถนารายงานทางการเงินประจาปี (Annual Report) ทีต่ อ้ งเสนอ SEC

สำน

ักก

ตามSecurities Exchange Act 1934 มาแนบเป็ นเอกสารด้านการเงินของแบบ

19(a) The Commission shall have authority from time to time to make, amend, and rescind such rules and
regulations as may be necessary to carry out the provisions of this title, including rules and regulations governing
registration statements and prospectuses for various classes of securities and issuers, and defining accounting,
technical and trade terms used in this title. Among other things, the Commission shall have authority, for the
purposes of this title, to prescribe the form or forms in which required information shall be set forth, the items or
details to be shown in the balance sheet and earnings statement, and the methods to be followed in the preparation
of accounts, in the appraisal or valuation of assets and liabilities, in the determination of depreciation and depletion,
in the differentiation of recurring and nonrecurring income, in the differentiation of investment and operating income,
and in the preparation, where the Commission deems it necessary or desirable, of consolidated balance sheets or
income accounts of any person directly or indirectly controlling or controlled by the issuer, or any person under direct
or indirect common control with the issuer. The rules and regulations of the Commission shall be effective upon
publication in the manner which the Commission shall prescribe. No provision of this title imposing any liability shall
apply to any act done or omitted in good faith in conformity with any rule or regulation of the Commission,
notwithstanding that such rule or regulation may, after such act or omission be amended or rescinded or be
determined by judicial or other authority to be invalid for any reason.
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รายงานดังกล่าว อย่างไรก็ดเี มื่อคาขอจดทะเบียนมีผลแล้ว บริษทั จะต้องจัดส่งรายงาน
ทางการเงินประจาปี (Annual Report) ให้กบั ผูซ้ อ้ื ด้วย
S-3: ข้อยกเว้นคล้ายกับกรณีของ

S-2 แต่มเี กณฑ์เกีย่ วกับผูอ้ อก

หลักทรัพย์ทเ่ี ข้มงวดกว่า ผูอ้ อกหลักทรัพย์ทจ่ี ะใช้แบบแสดงรายการข้อมูลS-3 จะต้อง

ทศ

เป็ นบริษทั จดทะเบียนกับ SEC ภายใต้ Securities Exchange Act 1934 มาแล้วอย่าง

น้อย 1 ปี และจะต้องมีหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงได้อยูใ่ นมือของประชาชนอยูร่ วมเป็ นมูลค่า

ระเ

เกิน 75 ล้านเหรียญสหรัฐ เช่นเดียวกับ S-2 เกณฑ์ของ SEC ยังอนุ ญาตให้สามารถ

นารายงานทางการเงินประจาปี ทต่ี อ้ งเสนอ SEC ตาม Securities Exchange Act

่างป

1934 มาแนบเป็ นเอกสารด้านการเงินของแบบรายงานดังกล่าวได้ แต่เมื่อคาขอจด

ทะเบียนมีผลแล้ว เกณฑ์ของ SEC ไม่บงั คับให้ตอ้ งมีการจัดส่งรายงานทางการเงิน

ารต

ประจาปี (Annual Report) ให้กบั ผูซ้ อ้ื

การออกหลักทรัพย์ขององค์กรธุรกิ จ

Securities Act 1933

ักก

ขัน้ ตอนการจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ตาม

นัน้ ครอบคลุมการดาเนินการเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกประเภททีอ่ ยูใ่ น

สำน

ความหมายของนิยาม “Securities” ตามมาตรา 2(a)(1)10 ดังนัน้ ภายใต้นิยามของคาว่า
หลักทรัพย์ “Securities” ธุรกรรมใด ๆ ก็อาจจะเป็ นหลักทรัพย์ทต่ี อ้ งทาการเปิ ดเผย
10

Securities Act 1933 § 2 Definitions
2(a)(1) The term “security” means any note, stock, treasury stock, security future, bond, debenture, evidence of
indebtedness, certificate of interest or participation in any profit sharing agreement, collateral-trust certificate, pre
organization certificate or subscription, transferable share, investment contract, voting-trust certificate, certificate of
deposit for a security, fractional undivided interest in oil, gas, or other mineral rights, any put, call, straddle, option,
or privilege on any security, certificate of deposit, or group or index of securities (including any interest therein or
based on the value thereof), or any put, call, straddle, option, or privilege entered into on a national securities
exchange relating to foreign currency, or, in general, any interest or instrument commonly known as a “security,” or
any certificate of interest or participation in, temporary or interim certificate for, receipt for, guarantee of, or warrant or
right to subscribe to or purchase, any of the foregoing.
17

ข้อมูลตามวิธกี ารจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ตาม Securities Act 1933 ได้
เว้นแต่เป็ นธุรกรรมทีไ่ ด้รบั ยกเว้นตามมาตรา 4 หรือเป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นตาม
มาตรา 3
การเสนอขายหลักทรัพย์นนั ้ ไม่สามารถพิจารณาจากประเภทของ

ทศ

หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ประเภท ของการออกหลักทรัพย์ จะแบ่งโดยพิจารณาจาก

ความสัมพันธ์ของบริษทั กับธุรกรรมทีเ่ คยมีกบั SEC หากเป็ นการกระจายหลักทรัพย์

ระเ

ครัง้ แรกขององค์กรธุรกิจ ( Initial Public Offering หรือ IPO) โดยปกติจะเป็ นการ

กระจายหุน้ ทุนของตนเองสูป่ ระชาชน อย่างไรก็ดบี างกรณีการกระจายหลักทรัพย์ครัง้

่างป

แรกอาจทาโดยการออกตราสารหนี้ หรือหุน้ กูก้ ไ็ ด้ตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว เมื่อพิจารณา
จากความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์กบั SEC แล้ว ธุรกรรม IPO ก็อาจ

ารต

เกิดขึน้ ได้กบั การเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใดก็ได้ โดย SEC มุง่ ทีจ่ ะให้มกี าร
เปิ ดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามแนวทางทีก่ ฎหมายกาหนด ดังนัน้ ในการกระจาย

ักก

หลักทรัพย์ครัง้ แรกบริษทั จะเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทใดนัน้ จึงไม่มคี วามสาคัญกับ
SEC แบบแสดงรายการข้อมูลสาหรับบริษทั ทีก่ ระจายหลักทรัพย์เป็ นครัง้ แรกนัน้ คือ

สำน

Form S-1 ซึง่ เป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลแบบพืน้ ฐานและมีขอ้ มูลทีต่ อ้ งเปิ ดเผยมาก
ทีส่ ุด โดยทัวไป
่ Form S-1 เป็ นแบบแสดงรายการข้อมูลทีท่ ุกบริษทั ทีต่ อ้ งการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ตอ้ งใช้ เว้นแต่บริษทั เหล่านัน้ จะมีคุณสมบัตไิ ปใช้แบบแสดงรายการ
ข้อมูลแบบอื่นได้ แต่หาก เป็ น การกระจายหลักทรัพย์ใหม่ขององค์กรธุรกิจเดิม
(Issuing of New Securities) ตามทีก่ ล่าวมาแล้วว่าการกระจายหลักทรัพย์ทุกครัง้ ของ
องค์กรธุรกิจนัน้ จาเป็ นต้องจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน เว้นแต่
เป็ นการเสนอขายหลักทรัพย์ทเ่ี ข้าข้อยกเว้น ในกรณีทผ่ี เู้ สนอขายหลักทรัพย์มกี ารยืน่
18

รายงานข้อมูลตามระยะเวลาที่ SEC

กาหนดไว้ตามมาตรา 12(a)

Securities

Exchange Act 1934 เป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี กส็ ามารถยืน่ จดทะเบียนโดยใช้แบบ
แสดงรายการข้อมูล Form S-2 หรือกรณีทเ่ี ป็ นบริษทั ทีม่ หี ลักทรัพย์อยูใ่ นการซือ้ ขาย
ของตลาดเป็ นมูลค่ารวมมากกว่า 75 ล้านเหรียญสหรัฐ และการยืน่ รายงานข้อมูลตาม

ทศ

ระยะเวลาที่ SEC กาหนดไว้ตามมาตรา 12(a) Securities Exchange Act 1934 เป็ น

ได้
ขัน้ ตอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์

ระเ

เวลาอย่างน้อย 1 ปี กส็ ามารถยืน่ จดทะเบียนโดยใช้แบบแสดงรายการข้อมูล Form S-3

่างป

Securities Act 1933 เป็ นกฎหมายหลักทีก่ ากับการจดทะเบียนเพือ่ เสนอ
ขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน กฎหมายดังกล่าวกาหนดให้หลักทรัพย์ต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการ

ารต

เสนอขายต่อประชาชนจะต้องมีการจดทะเบียน หรือ register กับ SEC และต้องมีการ
แจกจ่ายหนังสือชีช้ วน (prospectus) ทีม่ รี ายละเอียดครบถ้วนให้กบั ผูล้ งทุนก่อน จึงจะ

ักก

สามารถเสนอขายหลักทรัพย์ หรือขายหลักทรัพย์ให้กบั ประชาชนได้
ขัน้ ตอนในการจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนถูกกาหนด

สำน

ไว้ในมาตรา 5 ของ Securities Act 193311 ซึง่ กาหนดมาตรการกากับดูแลตามช่วง
11

Securities Act 1933 § 5 PROHIBITIONS RELATING TO INTERSTATE COMMERCE AND THE MAILS
5(a) Unless a registration statement is in effect as to a security, it shall be unlawful for any person, directly or
indirectly:
(1) To make use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or of the
mails to sell such security through the use or medium of any prospectus or otherwise; or (2) To carry or cause to be
carried through the mails or in interstate commerce, by any means or instruments of transportation, any such security
for the purpose of sale or for delivery after sale.
5(b) It shall be unlawful for any person, directly or indirectly:
(1) To make use of any means or instruments of transportation or communication in interstate commerce or of the
mails to carry or transmit any prospectus relating to any security with respect to which a registration statement has
been filed under this title, unless such prospectus meets the requirements of Section 10; or (2) To carry or to cause
to be carried through the mails or in interstate commerce any such security for the purpose of sale or for delivery
19

ระยะเวลาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจดทะเบียนเพือ่ เสนอขายหลักทรัพย์ ระยะเวลาดังกล่าว
แบ่งออกเป็ น 3 ช่วง แต่ละช่วงเวลามีความแตกต่างกันดังนี้
(1) ช่วงก่อนยื่นขอจดทะเบียน (Pre-filing Period)
ช่วงเวลาก่อนยืน่ คาขอจดทะเบียนกับ

SEC

ในช่วงนี้การเสนอขาย

ทศ

หลักทรัพย์ และการขายหลักทรัพย์ทย่ี น่ื ขอจดทะเบียนเป็ นเรื่องทีต่ อ้ งห้ามมิให้กระทา
โดยเด็ดขาด

ระเ

(2) ช่วงระหว่างรอผลการขอจดทะเบียน (Waiting Period)
ช่วงระยะเวลาหลังจากยืน่ คาขอจดทะเบียนกับ

SEC แล้ว แต่คาขอจด

่างป

ทะเบียนดังกล่าวยังไม่มผี ล ในช่วงดังกล่าว การขายยังคงไม่สามารถทาได้ การเสนอ
ขายหลักทรัพย์ทท่ี าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรสามารถทาได้ภายใต้การกากับดูแลอย่าง

ารต

ใกล้ชดิ เท่านัน้

(3) ช่วงหลังจากคาขอจดทะเบียนมีผล (Post-effective Period)
SEC แล้ว

ักก

เป็ นช่วงระยะเวลาหลังจากคาขอจดทะเบียนได้รบั การอนุ มตั จิ าก

ในช่วงนี้การเสนอขายทีท่ าเป็ นลายลักษณ์ยงั คงอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล การขาย

สำน

หลักทรัพย์สามารถทาได้ต่อเมื่อผูซ้ อ้ื ได้รบั หนังสือชีช้ วนทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนตามที่ SEC
กาหนด

ขัน้ ตอนในแต่ละช่วงตามทีก่ าหนดไว้ในมาตรา

5 ใน Securities Act 1933

นัน้ เป็ นขัน้ ตอนทัวไปที
่ ธ่ ุรกรรมการเสนอขายหลักทรัพย์ทุกธุรกรรมต้องดาเนินการ
after sale, unless accompanied or preceded by a prospectus that meets the requirements of subsection (a) of
Section 10.
5(c) It shall be unlawful for any person, directly or indirectly, to make use of any means or instruments of
transportation or communication in interstate commerce or of the mails to offer to sell or offer to buy through the use
or medium of any prospectus or otherwise any security, unless a registration statement has been filed as to such
security, or while the registration statement is the subject of a refusal order or stop order or (prior to the effective
date of the registration statement) any public proceeding or examination under Section 8.
20

ตามทีก่ าหนด ข้อยกเว้นสาหรับการเสนอขายหลักทรัพย์ทไ่ี ม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามมาตรา 5
คงมีเพียงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ในระบบตลาดหลักทรัพย์ เช่นการซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์ ( Exchange) หรือในตลาด OTC และการเสนอขายหลักทรัพย์เป็ นการ
เฉพาะราย ( Private Placement) ตามข้อยกเว้นทีก่ าหนดไว้ในมาตรา 4 ของ

ทศ

Securities Act 1933

นอกจากนัน้ หลักทรัพย์ทเ่ี ป็ นหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การยกเว้นจากการจด

ระเ

ทะเบียน (Exempted Securities) ตามมาตรา 3 ของ Securities Act 1933 เช่น
หลักทรัพย์รฐั บาล หรือ หลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายเฉพาะในมลรัฐใดมลรัฐหนึ่ง ก็เป็ น

่างป

หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเรื่องการยืน่ ขอจดทะเบียนเพือ่
เสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน

ารต

มาตรา 5 ของ Securities Act 1933 มีเนื้ อหาสรุปได้ดงั นี้
1. ห้ามมิให้เสนอขายหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้ยน่ื แบบแสดงรายการเพือ่ จด

ักก

ทะเบียนหลักทรัพย์นนั ้ กับ SEC §5(c)
2.

ห้ามมิให้เผยแพร่หนังสือชีช้ วน เว้นแต่เนื้อหาของหนังสือชีช้ วน

สำน

ประกอบด้วยข้อมูลทีก่ ฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ§5(b)(1)
3. ห้ามมิให้มกี ารขายหรือส่งมอบหลักทรัพย์จนกว่าการยืน่ แบบแสดง

รายการจะมีผล และนักลงทุนได้รบั หนังสือชีช้ วนอย่างเป็ นทางการ§5(a) และ§5(b)(2)

21

บทสรุป12
สาหรับประเทศไทยหลักการทัวไปตามพระราชบั
่
ญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 นัน้ ได้หา้ มบริษทั เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ รวมทัง้
หลักทรัพย์อ่นื เว้นแต่ได้รบั อนุ ญาตจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ

ทศ

ตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) ตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการกากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (คณะกรรมการ ก.ล.ต.) กาหนด เว้นแต่เป็ นการเสนอ

ระเ

ขายหุน้ เพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิมซึง่ สามารถกระทาได้โดยไม่ตอ้ งได้รบั อนุ ญาต ระบบ
นี้เปิ ดช่องให้คณะกรรมการ ก.ล.ต. สามารถกาหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาความ

่างป

เหมาะสมของหลักทรัพย์ทจ่ี ะเสนอขายได้

ในขัน้ ตอนของการเสนอขายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ บริษทั จะต้องขออนุ ญาต

ารต

ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และต้องเปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชน เพือ่ ให้ผทู้ ส่ี นใจลงทุนมี
ข้อมูลทีใ่ ช้ในการตัดสินใจ สาหรับกรณีการเสนอขายหลักทรัพย์เดิมโดยผูถ้ อื หุน้ นัน้ ก็

ักก

สามารถกระทาได้ โดยผูเ้ สนอขายไม่ตอ้ งขออนุ ญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต. แต่ยงั ต้อง
เปิ ดเผยข้อมูลต่อประชาชนก่อนการเสนอขาย โดยก่อนทีผ่ เู้ สนอขายหลักทรัพย์ (อาจ

สำน

เป็ นบริษทั หรือผูถ้ อื หุน้ เดิมก็ได้) จะเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน จะต้องยืน่ แบบ
แสดงรายการข้อมูล (แบบ filing)13 และร่างหนังสือชีช้ วน ต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพือ่ ให้
ผูล้ งทุนได้ศกึ ษาข้อมูลระยะหนึ่งก่อน อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหลักทรัพย์บาง
ประเภทได้รบั ยกเว้นการยืน่ แบบ filing เนื่องจากเป็ นการเสนอขายทีไ่ ม่มผี ลกระทบต่อ
คนในวงกว้าง
12

http://www.sec.or.th : การออกและเสนอขายหลักทรัพย์.

13

รายละเอียดเพิม่ เติมดูประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรือ่ ง การยืน่ และการ
ยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์.
22

ดังนัน้ ภายใต้หลักกฎหมายของประเทศไทยนัน้ อาจกล่าวได้วา่ การเสนอ
ขายหลักทรัพย์จะสามารถกระทาได้ต่อเมื่อ
(1) บริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้เสนอขาย (กรณีหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่) และ
(2) แบบ filing มีผลใช้บงั คับ 14 ในระหว่างทีแ่ บบ filing ยังไม่มผี ลใช้บงั คับ

ทศ

นัน้ การเผยแพร่ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเสนอขายจะต้องกระทาอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิน
ขอบเขตทีก่ าหนด

ระเ

เมื่อเปรียบเทียบกฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกากับ

กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศไทยจะพบว่ากฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ

่างป

สหรัฐอเมริกามีความแตกต่างจากของประเทศไทย โดยของประเทศไทยนัน้ ตาม

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 65 15 บัญญัตใิ ห้

ารต

การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนจะกระทาได้ต่อเมื่อแบบแสดงรายการข้อมูลและ
ร่างหนังสือชีช้ วนมีผลแล้วเท่านัน้ ในขณะทีก่ ฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกายอมให้

สำน

ักก

มีการเสนอขายหลักทรัพย์ได้ภายใต้การกากับดูแลอย่างใกล้ชดิ .

14

รายละเอียดเพิม่ เติมดูประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.32/2549 เรือ่ ง การยืน่ และการ
ยกเว้นการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ข้อ 27.
15

พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 65 บัญญัตวิ ่า “การเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน
หรือบุคคลใด ๆ จะกระทาได้ต่อเมือ่ ผูเ้ ริม่ จัดตัง้ บริษทั มหาชนจากัด บริษทั หรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ยน่ื แบบแสดงรายการข้อมูล
การเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้ วน ต่อสานักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และ ร่าง
หนังสือชีช้ วนดังกล่าว มีผลใช้บงั คับแล้ว”.
23

ความรู้เบือ้ งต้นเกี่ยวกับการควบรวมกิ จการและการซื้อกิ จการของบริ ษทั
Introduction to Mergers and Acquisitions

บทนา

ทศ

การควบรวมกิจการ (Merger) หมายถึง การทีก่ จิ การหรือบริษทั ตัง้ แต่สอง
บริษทั ขึน้ ไปตกลงรวมกิจการกันเป็ นกิจการเดียวซึง่ มักจะเป็ นกรณีทบ่ี ริษทั หนึ่ง

ระเ

ดูดกลืนอีกบริษทั หนึ่งหรือมากกว่าโดยใช้เงินหรือตราสารเปลีย่ นมือไปซือ้ ทรัพย์สนิ

ของบริษทั อื่นหรือซือ้ หุน้ หรือออกหุน้ ใหม่ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของบริษทั อื่นเพือ่ แลกกับสิทธิ

่างป

ในหุน้ เดิม เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ส่งผลให้ฝ่ายทีถ่ ูกควบสูญเสียความ
เป็ นนิตบิ ุคคลหรือมีการเปลีย่ นเปลีย่ นสภาพของนิตบิ ุคคลไป ส่วนการซือ้ กิจการ

ารต

(Acquisition) หมายถึง การทีก่ จิ การหนึ่งนาเงินหรือพันธบัตรหรือหุน้ ไปซือ้ ทรัพย์สนิ
หรือหุน้ ของอีกกิจการหนึ่งเพือ่ ให้ได้มาซึง่ อานาจในการควบคุมกิจการนัน้ โดยกิจการ

ักก

ทีถ่ ูกซือ้ มิได้สญ
ู เสียความเป็ นนิตบิ ุคคล 16ดังนัน้ แนวคิดในการควบรวมและซือ้ กิจการ
จึงมีเป้ าหมายสอดคล้องกันคือเพือ่ ให้ได้มาซึง่ ทรัพย์สนิ หรืออานาจของอีกกิจการหนึ่ง

สำน

ถ้าเข้าไปถือเอา 100 เปอร์เซ็นต์ ก็เป็ นการควบรวมกิจการ ถ้าเข้าไปถือเอาไม่ถงึ 100
เปอร์เซ็นต์ ก็เป็ นการซือ้ กิจการ แต่ไม่วา่ จะเป็ นการควบรวมกิจการหรือซือ้ กิจการ
เมื่อมีการดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยรวม ผลดีอาจทาให้บริษทั เข้มแข็ง เศรษฐกิจดีเพราะมีการค้าการลงทุนขยาย
เพิม่ ขึน้ แต่ผลเสียก็อาจทาให้แรงงานบางส่วนถูกเลิกจ้าง เช่น การควบรวมกิจการของ
HP กับ Compaq มีการปลดพนักงานประมาณ 9,000 คน และ 8,500 คน หรืออาจมี
16

www.chineselawclinic.moc.th.
24

การผูกขาดทางการค้า ทาให้ไม่เกิดการแข่งขัน ผูบ้ ริโภคมีทางเลือกน้อยลง เช่น การ
ซือ้ แม็คโครของซีพอี อลล์ และในเดือนธันวาคม

2558 ประเทศในกลุม่ อาเซียนจะ

รวมตัวเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเกิดการค้าการลงทุนครัง้ ใหญ่ในอาเซียน
หนึ่งในการลงทุนนัน้ คงหนีไม่พน้ เรื่องการควบรวมและซือ้ กิจการ จึงจาเป็ นต้องทราบ

ทศ

โครงสร้างรูปแบบของการควบรวมและซือ้ กิจการต่างๆ เพือ่ ทราบความเป็ นไปของ

ธุรกิจ โดยการควบรวมกิจการนัน้ ในทางวิชาการมีการแบ่งออกเป็ นหลายประเภท เช่น

ระเ

การควบรวมกิจการแบบแนวนอน (เป็ นการควบรวมกิจการทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันหรือ
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน) การควบรวมกิจการแนวตัง้ (เป็ นการควบรวมธุรกิจสาย

่างป

เดียวกัน ประเภทต้นน้ า/ปลายน้ า) และการควบรวมกิจการซึง่ ไม่มคี วามสัมพันธ์กนั
เลย แต่ตอ้ งการควบรวมเพือ่ ความได้เปรียบทางธุรกิจ ส่วนวิธกี ารควบรวมนัน้ อาจ
17

ารต

กระทาด้วยการได้มาซึง่ หุน้ หรือทรัพย์สนิ ของกิจการ หรือควบรวมกันโดยตรงก็ได้
แต่รายงานนี้จะนาเสนอรูปแบบการควบรวมกิจการของประเทศสหรัฐอเมริกาอีก

ักก

รูปแบบหนึ่งอย่างกว้างๆ เพือ่ เป็ นพืน้ ฐานในการทาความเข้าใจ หากต้องการ

สำน

รายละเอียดเชิงลึกให้สบื ค้นได้จากรายงานของอีกกลุม่ ต่อจากรายงานนี้

17
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แนวคิ ดทฤษฎี18
การควบรวมและซือ้ กิจการนัน้ มีทงั ้ แบบปรปั กษ์และแบบไม่ปรปั กษ์ แบบ
ปรปั กษ์หมายความว่า ผูซ้ อ้ื สามารถซือ้ ทรัพย์สนิ นัน้ ได้โดยไม่จาต้องเข้าไปทาความ
เข้าใจหรือทาข้อตกลงกับเจ้าของ เช่น การซือ้ หุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ การซือ้ แบบไม่

ทศ

เป็ นปรปั กษ์ คือ การซือ้ ทรัพย์สนิ ทีผ่ ซู้ อ้ื จะต้องเข้าไปทาความเข้าใจกับผูข้ ายก่อน เช่น
การซือ้ กิจการเพือ่ ควบรวมบริษทั ทาให้บริษทั เดิมสิน้ สภาพ ผูซ้ อ้ื จาเป็ นต้องเข้าไปทา

ระเ

ความเข้าใจกับเจ้าของ ผูร้ หิ าร และผูถ้ อื หุน้ ก่อน มิฉะนัน้ อาจถูกคัดค้านได้ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกานัน้ แต่ละรัฐกาหนดให้ผถู้ อื หุน้ สามารถกาหนดราคาหุน้ ทีเ่ หมาะสม หาก

่างป

ผูบ้ ริหารขายกิจการไปในราคาต่ากว่าราคาทีเ่ หมาะสม ผูถ้ อื หุน้ ก็สามารถไปร้องขอต่อ
ศาลให้กาหนดราคาทีเ่ หมาะสมได้ นอกจากนี้กจิ การทีม่ สี ญ
ั ญาผูกพันอยูก่ บั

ารต

บุคคลภายนอก และผลของการควบกิจการใดไปกระทบสิทธิของบุคคลภายนอก
บุคคลภายนอกก็อาจจะคัดค้าน ส่งผลให้ไม่สามารถควบรวมกิจการได้ และการซือ้

ักก

เฉพาะทรัพย์สนิ โดยไม่เอาหนี้สนิ ก็เป็ นเรื่องสาคัญทีผ่ ซู้ อ้ื จะต้องไปตกลงกับผูข้ ายก่อน
เช่นกัน จะซือ้ แบบปรปั กษ์ไม่ได้ แต่โดยทัวไปแล้
่
วการควบรวมกิจการในประเทศ

สำน

สหรัฐอเมริกาจะมีอยูด่ ว้ ยกัน 3 แบบ ดังนี้
1. การควบรวมกิ จการโดยตรง (Direct Statutory Merger)
วิธนี ้ีผซู้ อ้ื จะนาเงินหรือหุน้ ไปจ่ายให้ผถู้ อื หุน้ ทัง้ หลายของบริษทั เป้ าหมาย

แล้วรับโอนกิจการทรัพย์สนิ และหนี้สนิ มาเป็ นของตน ทาให้บริษทั เป้ าหมายสิน้ สภาพ

18
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ก

ข

ก

การควบกิจการแบบนี้เป็ นทีน่ ิยมน้อยมาก เพราะหนี้สนิ และความรับผิด
ต่าง ๆ จะโอนไปยังผูซ้ อ้ื จึงต้องได้รบั ความยินยอมจากผูถ้ อื หุน้ ของผูซ้ อ้ื ด้วย
ตัวอย่างการควบรวมกิจการรูปแบบนี้ได้แก่ การควบรวมกิจการของคาร์ฟูร์

ทศ

(ประเทศไทย) กับบิก๊ ซี 19 มีรายละเอียดดังนี้ คาร์ฟูรม์ สี านักงานใหญ่อยูท่ เ่ี มืองบูโลน-

บิลลันคอร์ท ประเทศฝรังเศส
่ ประกอบกิจการร้านค้า ร้านขายของชา และไฮเปอร์มา

ระเ

เก็ต เมื่อปี 2539 คาร์ฟูร์ ได้เข้ามาเปิ ดสาขาในประเทศไทยเพือ่ ประกอบกิจการค้า

่างป

ปลีกขนาดใหญ่โดยมีเทสโก้โลตัสและบิก๊ ซีเป็ นคูแ่ ข่งทางการค้า แต่ในทศวรรษทีผ่ า่ น
มาคาร์ฟูรไ์ ม่สามารถฉีกตัวเองให้โดดเด่นจากคูแ่ ข่งได้ จึงตัดสินในขายกิจการในไทย
ให้แก่บกิ๊ ซีในปี 2553 โดยผูซ้ อ้ื คือ บริษทั บิก๊ ซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) ได้

ารต

เข้าไปซือ้ กิจการของบริษทั คาร์ฟูรเ์ นเดอร์แลน บีวี จากัด (มหาชน) และบริษทั มิดดิว
บีวี จากัด ด้วยการซือ้ หุน้ ของบริษทั ดังกล่าวทัง้ หมดมูลค่า 35,450 ล้านบาท วิธกี าร

ักก

ซือ้ หุน้ นัน้ เริม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการบิก๊ ซีอนุ มตั ใิ ห้ซอ้ื หุน้ ของ
ทัง้ สองบริษทั เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ และกาหนดวันนัดประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ วันที่ 13

สำน

พฤศจิกายน 2553 ไปลงนามในสัญญาซือ้ ขาย วันที่

5 มกราคม 2554 ทีป่ ระชุม

วิสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั ิ และวันที่ 7 มกราคม 2554 มีการจ่ายเงินค่าหุน้ แล้วรับโอน
กิจการมา จากนัน้ มีการเปลีย่ นโฉมสาขาคาร์ฟูรเ์ ป็ นบิก๊ ซี และบิก๊ ซี เอ็กซ์ตร้า ส่วน
บริษทั คาร์ฟูรเ์ นเดอร์แลน บีวี จากัด (มหาชน) และ บริษทั มิดดิว บีวี จากัด หายไป
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2. การควบกิ จการแบบสามเหลี่ยมด้านหน้ า ( Forward Triangular
Merger)
วิธนี ้ีผซู้ อ้ื หรือบริษทั แม่จะตัง้ บริษทั ลูกขึน้ มาก่อนแล้วให้บริษทั ลูกไปซือ้
บริษทั เป้ าหมายแล้วรับโอนกิจการดังกล่าวมาเป็ นของบริษทั ลูก ส่วนบริษทั เป้ าหมาย

ทศ

หายไป
บริษทั แม่

บริษทั เป้ าหมาย

ก

ระเ

ค

่างป

ข
บริษทั ลูก

ารต

วิธนี ้ีสร้างขึน้ มาเพือ่ แก้ไขปั ญหาเรื่องความรับผิดต่างๆ ทีร่ บั โอนมาให้ตก
อยูก่ บั บริษทั ลูกไม่ผกู พันบริษทั แม่ จะดีกว่าวิธแี รกตรงทีบ่ ริษทั แม่จะไม่ถูกฟ้ องให้รบั

ักก

ผิด แต่กอ็ าจเสียสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากบุคคลภายนอกทีม่ อี ยูก่ บั บริษทั เป้ าหมาย
และอาจถูกบุคคลภายนอกคัดค้านการควบรวมและซือ้ กิจการได้

สำน

ตัวอย่างการควบรวมกิจการรูปแบบนี้ได้แก่ การควบรวมกิจการของสยาม

แม็คโครกับซีพอี อลล์20 มีรายละเอียดดังนี้ บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน) ก่อตัง้
ในปี 2531 ประกอบธุรกิจศูนย์จาหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค ส่วนบริษทั ซีพอี อลล์
จากัด (มหาชน) เป็ นบริษทั ลูกของบริษทั ซี.พี.เมอร์แชนไดซิง่ จากัด กับบริษทั เครือ
เจริญโภคภัณฑ์ จากัด (ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่) และซีพอี อลล์เป็ นผูบ้ ริหารเซเว่นอีเลฟเว่น
เมื่อต้นปี 2556 มีขา่ วครึกโครมเรื่องการเข้าซือ้ กิจการของสยามแม็คโคร โดยซีพอี อลล์
20
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มูลค่า 1.89 แสนล้านบาท ลักษณะการเข้าซือ้ กิจการครัง้ นี้ ซีพอี อลล์ได้ซอ้ื หุน้ ของ
สยามแม็คโคร สร้างความกังวลให้แก่ผปู้ ระกอบการค้าปลีก-ค้าส่ง ซัพพลายเออร์และ
ผูบ้ ริโภค เป็ นอย่างมากในแง่ของการผูกขาดกิจการค้าปลีกค้าส่ง เพราะเชื่อว่า
ภายหลังการควบกิจการ ซีพอี อลล์จะกลายเป็ นโมเดิรน์ เทรดครบวงจรทีร่ วมทัง้ ธุรกิจ

ทศ

สะดวกซือ้ และธุรกิจค้าส่งเข้าด้วยกัน การซือ้ กิจการในครัง้ นี้จะเห็นได้วา่ บริษทั แม่

ไม่ได้เข้าไปซือ้ กิจการของบริษทั เป้ าหมายโดยตรง แต่จะให้บริษทั ลูกเป็ นผูเ้ ข้าไปซือ้

ระเ

แทน หลังจากซือ้ แล้วบริษทั ลูกก็รบั โอนทรัพย์สนิ มาทัง้ หมดเพือ่ บริษทั แม่จะได้ไม่ตอ้ ง
ผูกพันความรับผิดของบริษทั เป้ าหมายทีม่ ตี ่อบุคคลภายนอก จากนัน้ บริษทั ลูกคือซีพ ี

่างป

ออลล์จะเข้าไปบริหารกิจการของบริษทั เป้ าหมายผ่านเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วบริษทั
เป้ าหมายคือสยามแม็คโครก็จะจดทะเบียนเลิกบริษทั หายเป็ นไป

ารต

3. การควบกิ จการแบบสามเหลี่ยมย้อนกลับ ( Reverse Triangular
Merger)

ักก

วิธนี ้ีบริษทั แม่จะตัง้ บริษทั ลูกขึน้ มาให้ไปทาหน้าทีซ่ อ้ื บริษทั เป้ าหมาย เมื่อ
บริษทั ลูกเข้าไปซือ้ กิจการบริษทั เป้ าหมายสาเร็จจนสามารถเข้าไปบริหารกิจการของ

สำน

บริษทั เป้ าหมายได้แล้ว บริษทั แม่และบริษทั เป้ าหมายทีบ่ ริหารโดยบริษทั ลูกก็จะแลก
หุน้ กับบริษทั แม่เพือ่ ควบรวมกิจการให้บริษทั เป้ าหมายกลายมาเป็ นบริษทั ลูกแทน
ส่วนบริษทั ลูกจะจดทะเบียนเลิกบริษทั หายไป
บริษทั แม่

บริษทั เป้ าหมาย

ค

ก

ข

บริษทั ลูก
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วิธนี ้ีนิยมมากในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะนอกจากบริษทั แม่จะไม่ตอ้ ง
รับผิดต่อบริษทั เป้ าหมายแล้ว สิทธิประโยชน์ทบ่ี ริษทั เป้ าหมายมีอยูก่ บั บุคคลภายนอก
ก็ไม่เสียไปด้วย เนื่องจากบริษทั เป้ าหมายยังมีสภาพเป็ นนิตบิ ุคคลไม่ได้หายไป
ยกตัวอย่างเช่น บริษทั ก.เป็ นบริษทั ประกอบรถยนต์ บริษทั ข. เป้ าหมายก็ประกอบ

ทศ

รถยนต์ขาย และมีการทาสัญญาขายรถยนต์จานวนมากให้แก่บริษทั ง. เพือ่ ทารถ

แท็กซี่ เมื่อบริษทั ก.ไปซือ้ กิจการของบริษทั ข. ก็จะได้รบั ประโยชน์จากสัญญาซือ้ ขาย

ระเ

ทีม่ อี ยูเ่ ดิมทันทีโดยไม่จาต้องไปขอความยินยอมจากบริษทั ง. บุคคลทีส่ าม และบริษทั
ง.ก็ไม่มสี ทิ ธิคดั ค้านการซือ้ กิจการนี้ได้ (มีคาพิพากษาของศาลฎีกาเดอลาแว ร์วนิ ิจฉัย

่างป

ไว้แล้ว) นอกจากนี้ ยังมีขอ้ ดีในเรื่องทรัพย์สนิ ทางปั ญญาทีบ่ ุคคลภายนอกอนุ ญาตให้
บริษทั เป้ าหมายใช้ เมื่อบริษทั เป้ าหมายยังคงอยู่ ย่อมมีสทิ ธิใช้ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา

ารต

อย่างเดิมต่อไป เป็ นต้น

ตัวอย่างการควบรวมกิจการรูปแบบนี้ ได้แก่ การควบรวมกิจการของ HP

ักก

กับ Compaq21 มีรายละเอียดดังนี้ Compaq ก่อตัง้ ในปี ค.ศ.1982 มีสานักงานใหญ่อยู่
ทีเ่ มืองฮูสตัน รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็ นบริษทั ผลิตคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล

สำน

ส่วน Hewlett-PacKard หรือ HPในปี ค.ศ.1939 มีสานักงานใหญ่อยูท่ เ่ี มืองพาโลอัลโต
รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบธุรกิจเกีย่ วกับคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์
ทัง้ สองบริษทั เคยเป็ นคูแ่ ข่งทางการค้า แต่กจิ การของ Compaq ไม่ดี ในปี ค.ศ.2002
HP ได้ซอ้ื สินทรัพย์ของ Compaq เพือ่ ควบรวมกิจการ ขณะนัน้ HP รายงานรายได้
ประจาปี วา่ มีรายได้ 4,700 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่วน Compaq มีรายได้ 4,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐ เมื่อรวมกันแล้วจะมีรายได้ใกล้เคียงกับบริษทั ไอบีเอ็มผูป้ ระกอบธุรกิจ
21

th.m.wikiped คอมแพค-วิกพิ เี ดีย.
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คอมพิวเตอร์อกี รายหนึ่ง แต่การควบรวมกิจการนัน้ ทัง้ สองบริษทั จะต้องขออนุ มตั จิ าก
ทีป่ ระชุมพิเศษของผูถ้ อื หุน้ ก่อน และการซือ้ ทรัพย์สนิ เพือ่ ควบรวมกิจการครัง้ นี้ปรากฏ
ในภายหลังว่า HP ได้ตงั ้ บริษทั ใหม่โดยไม่เปิ ดเผยชื่อเก็บไว้ใน Deutsche Bank เพือ่
ช่วยในการควบรวมกิจการ โดย HP ตกลงจ่ายเงินให้แก่ Deutsche Bank หนึ่งล้าน

ทศ

เหรียญสหรัฐ เพือ่ การรับประกันและจ่ายเงินให้อกี หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อได้รบั

อนุ มตั กิ ารควบรวมกิจการ หลังจากได้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมพิเศษของผูถ้ อื หุน้ แล้ว

ระเ

ทัง้ สองบริษทั ได้ควบรวมกิจการกันด้วยการแลกหุน้ โดยหุน้ ของ Compaq มีคา่ ความ

นิยมหุน้ ละ 0.6325 จากหุน้ ของ HP แล้ว Compaq ก็กลายมาเป็ นบริษทั ลูกของ HP

่างป

แทนบริษทั ใหม่ ส่วนบริษทั ใหม่ท่ี HP ตัง้ ขึน้ มาช่วยควบรวมกิจการหายไป ปั จจุบนั
HP ได้เปลีย่ นเป็ นบริษทั มหาชนแล้ว (NYSE:HPQ)

ารต

สิง่ ทีก่ ล่าวมานี้เป็ นเพียงรูปแบบทีจ่ ะนาไปใช้พจิ ารณาเรื่องการควบรวมและ
ซือ้ กิจการเพือ่ ทาความเข้าใจแบบกว้างๆ เท่านัน้ แต่ปัญหารายละเอียดในการควบ

ักก

รวมและซือ้ กิจการยังมีสงิ่ ทีต่ อ้ งพิจารณาอีกมาก เช่น การกาหนดราคาหุน้ ว่าเท่าไหร่
จึงจะเป็ นราคาทีเ่ หมาะสมเพราะราคาหุน้ มีการขึน้ ลงตลอดเวลา การปิ ดบังข้อมูลของ

สำน

บริษทั เป้ าหมาย การมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนของผูบ้ ริหาร ภาษี ข้อจากัดเรื่องการ
ประกอบกิจการ และการถือหุน้ ของชาวต่างชาติ ตลอดจนการผูกของกิจการทีอ่ าจทา
ให้เกิดปั ญหาได้ในภายหลังนับว่าเป็ นสิง่ สาคัญทีผ่ ซู้ อ้ื จะต้องนาไปพิจารณา
ประกอบด้วย

=============================
31

เอกสารอ้างอิ ง
1. Professor Robert Bartlett “Training Program on Commercial Business
Transactions” at the University of California, Berkeley, The United States
of America, June 18th, 2013.

ทศ

2. Helene Kim “Training Program on Commercial Business Transactions”
at the University of California, Berkeley, The United States of America,

ระเ

June 25th, 2013.

3. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,

่างป

ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา (Introduction to American
Law)

ารต

4. นายกอบเกียรติ ผดุงกิตติมาลย์, งานวิจยั เรื่อง หลักเกณฑ์การกระจายหุน้ ของ
บริษทั มหาชนจากัดในตลาดหลักทรัพย์ตามกฎหมายของประเทศ

ักก

สหรัฐอเมริกา เสนอ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. www.sec.gov/

สำน

5. www.chineselawclinic.moc.th/
6. www.set.or.th: การควบรวมกิจการ
7. www.sec.or.th: การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
8. ประชาชาติธุรกิจ สัมภาษณ์และรายงานพิเศษ: การซือ้ แม็คโคร
9. th.m.wikiped คอมแพค-วิกพิ เี ดีย
10. www.commercethaiusa.org/

32

11. รัชดาพร สังวร, วารสารกระบวนการยุตธิ รรม เล่ม 1 ปี ท่ี 1 เรื่อง Fiduciary
Duty กับความรับผิดของกรรมการและผูบ้ ริหารในบริษทั จากัดตามประมวล

สำน

ักก

ารต

่างป

ระเ

ทศ

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์.

33

