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ประเดน็พจิารณา
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Re-
Organization

การปรบัโครงสรา้ง
องคก์รคืออะไร?

เม่ือใดท่ีเราควร
คิดถึงการปรบั

โครงสรา้งองคก์ร?

ท าไมเราถึงปรบั
โครงสรา้งองคก์ร?

เราจะปรบัโครงสรา้ง
องคก์รอย่างไร?

การบรหิารจดัการ
ความเส่ียงจากการ
ปรบัโครงสรา้ง

องคก์ร 

กรณีตวัอย่างปรบั
โครงสรา้งองคก์รท่ี
ส  าเรจ็และลม้เหลว



การปรับโครงสร้างองคก์รคืออะไร?
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Redesign

Capital 
Structure

Ownership
Operation / 

Management



ท าไมเราถึงปรับโครงสร้างองคก์ร?

Sales enhancement / Growth / Leverage gain

Cost reduction / Optimum untilization of capacities

Diversification / Business expansion

Improved management

Widen market presence

Wealth management

Tax reasons

Revival of weak or sick company



เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

.
EXPANSION

• MERGERS AND ACQUISITION
• ASSET ACQUISITION
• JOINT VENTURE
• TENDER OFFER

CONTRACTION CHANGE IN 
OWNERSHIP STRUCTURE

• SPIN OFF
• ASSET SALE
• EQUITY CRAVE-OUT

• LEVERAGE BUYOUT
• ESOP
• GOING PUBLIC



เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

ONE Law Office • 6

ซือ้ขายทรพัยส์ิน (Asset Acquisition)

ปรบัปรุงโครงสรา้งผูถื้อหุน้ (ภายในกลุม่บรษัิท)

โอนยา้ยพนกังาน

การปรับโครงสร้างฯ ทั่วไป

ควบรวมกิจการ (Amalgamation)

โอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)

โอนกิจการบางสว่น (Partial Business Transfer)

การซือ้ขายหุน้
(Share Acquisition)

การปรับโครงสร้างฯ ภายใต้การด าเนินการ
ตามกฎหมาย หรือ การรวมกิจการ (Mergers 
and Acquisitions : M&A) 



เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

ONE Law Office • 7การปรับโครงสร้างฯ ทั่วไป

โอนยา้ย
พนกังาน

ปรบัปรุง
โครงสรา้งผูถื้อ

หุน้

ซือ้ขาย
ทรพัยส์ิน

ข้อพจิารณา ภาระภาษีและคา่ธรรมเนียม

กฎหมายแรงงาน

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการ

กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์นิ

กฎหมายหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์



การโอนขายทรัพยส์ิน (Asset Acquisition)

B หรือ บริษัทใหม่

การโอนขายหุน้ (Share Acquisition)

บริษัท A บริษัท B

OR
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เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

ถือหุน้ไขว้

ทรัพยส์ินมรูีปร่างทรัพยส์ินไม่มรูีปร่าง



เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

ภาษีเงนิ
ได้บุคคล
ธรรมดา

ภาษีมูลค่า
เพิม่

ค่าธรรม 
เนียมการ

โอน

ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

อากร
แสตมป์
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กรณีบุคคลธรรมดาขาย
กจิการ โอนกจิการ หรือ 
ควบรวมกจิการ ต้องเจอ

อะไรบา้ง?



เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?

A B

การรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions : M&A) คือ การท่ีกิจการไดม้าซึง่หุน้ สนิทรพัย ์หรอื
กิจการอ่ืน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่อ  านาจควบคมุหรอืครอบครอง โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการเติบโต เพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั การอยูร่อดของกิจการ หรอือาจจะเป็นการก าจดัคูแ่ขง่ทางธุรกิจ
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การปรับโครงสร้างฯ ภายใตก้ารด าเนินการตามกฎหมาย หรือ การรวมกิจการ (Mergers and 
Acquisitions : M&A) 



- การควบรวมกจิการ 
(Amalgamation)

- การโอนกจิการทัง้หมด 
(Entire Business Transfer)

- การโอนกจิการบางส่วน 
(Partial Business 
Transfer) 

Asset Deal
- การซือ้ขายหุ้น
(Share Acquisition)

Share Deal
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เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?



A B C

การควบรวมกิจการ (Amalgamation : AMG)

การควบรวมกิจการ (Amalgamation) คือ การท่ีบรษิัท A รวมกบับรษัิท B กลายเป็น บรษัิท C โดย 
บรษัิท A และ B จะหายไปโดยผลของกฎหมาย
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เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?



A B B

การโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer : EBT)

การโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer : EBT) คือ การท่ีบรษัิท A โอนกิจการทัง้หมดใหแ้ก่
บรษัิท B โดย บรษัิท A จะตอ้งจดทะเบียนเลกิประกอบกิจการ แตบ่รษัิท B ยงัคงประกอบกิจการตอ่ไป
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เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?



A

Employees

B หรือ บริษัทใหม่

การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT)

การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer : PBT) คือ การท่ีบรษัิท A โอนกิจการบางสว่น
ของตนใหแ้ก่บรษัิท B หรอืบรษัิทท่ีจดทะเบียนจดัตัง้ขึน้ใหม ่โดยการโอนกิจการบางสว่นนัน้ จะตอ้งเป็นการ
โอนหน่วยธุรกิจ (Business Unit) นัน้ ๆ ไป

Asset
Client Data
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เราจะปรับโครงสร้างองคก์รอย่างไร?



การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

• กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับบริษัท เช่น
ใบอนญุาตต่าง ๆ สมัปทาน กรรมการ หุน้ ผูถื้อ
หุน้ ขอ้บงัคบับรษัิท เป็นตน้

• กฎหมายแรงงาน มีขอ้พิพาทแรงงานหรอืไม่
สหภาพแรงงาน 

• ทรัพยส์ิน สทิธิเหนือทรพัยส์นิ ภาระจ ายอม 
จ านอง ใบอนญุาต ทะเบียนเครื่องจกัร

• สัญญา สญัญาผูถื้อหุน้ สญัญากบัคู่คา้ 
สญัญาทางธุรกิจ สญัญาระหว่างบรษัิทใน
เครอื 

• คดคีวาม คดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง

• ภาษีทางตรง ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา ภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคล

• ภาษีทางอ้อม ภาษีมลูค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ
เฉพาะ

• ภาษีสรรพากรอืน่ ๆ ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร
แสตมป์ ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 

• ภาษีท้องถิน่ ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน, ภาษี
บ ารุงทอ้งท่ี  (ยกเลกิแลว้ แต่อาจยงัคงตอ้งรบั
ผิด) และภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสรา้ง

• ภาษีอืน่ ๆ อากรศลุกากร และภาษี
สรรพสามติ

• ความถกูตอ้งของงบการเงิน

• งบกระแสเงินสด

• สนิทรพัย์

• หนีส้นิ

• ทนุ
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 
กฎหมายบริษัท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ร.บ. หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยฯ์

พ.ร.บ. บรษัิทมหาชนจ ากดัฯ

กฎหมายแรงงาน พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฯ พ.ร.บ. ประกนัสงัคมฯ

พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธฯ์ พ.ร.บ. เงินทดแทนฯ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับใบอนุญาต พ.ร.บ. โรงแรมฯ พ.ร.บ. โรงงานฯ

พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทนุฯ พ.ร.บ. ยาฯ

พ.ร.บ. การประกอบธรุกิจของคนตา่งดา้วฯ พ.ร.บ. เครือ่งส  าอางฯ

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกับทรัพยส์ิน พ.ร.บ. จดทะเบียนเครือ่งจกัรฯ พ.ร.บ. เครือ่งหมายการคา้ฯ

พ.ร.บ. ทรพัยส์ินทางปัญญาฯ

กฎหมายอืน่ ๆ ประมวลรษัฎากร ประมวลกฎหมายท่ีดิน

พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลฯ พ.ร.บ. การแข่งขนัทางการคา้ฯ

หมายเหตุ : กฎหมายขา้งตน้เป็นเพียงตวัอยา่งเท่านัน้ ONE Law Office • 16



การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

หมายเหตุ : การควบรวมกิจการจะไมส่ามารถใชข้าดทนุสะสมทางภาษี (Tax Losses) ได ้แตก่ารโอนกิจการทัง้หมด หรอื 
การโอนกิจการบางสว่นอาจใชข้าดทนุสะสมทางภาษีของบรษัิทผูร้บัโอนได้

ภาษี และ ค่าธรรมเนียม
(Taxes and Fee)

ควบรวมกจิการ 
(AMG)

โอนกจิการทัง้หมด
(EBT)

โอนกจิการบางส่วน 
(PBT)

การโอนขาย
ทรัพยส์ิน (Asset 

Acquisition)
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรดา ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่
ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ยกเวน้ ยกเวน้ มี มี
ภาษีมลูค่าเพิ่ม ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ มี
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ มี
อากรแสตมป์ ยกเวน้ ยกเวน้ ยกเวน้ ไมมี่
คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ยกเวน้ 2% 2% 2%
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

ภาษี และ ค่าธรรมเนียม
(Taxes and Fee)

การโอนขายหุ้น 
(Share Acquisition)

กรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา กรณีผู้ขายเป็นนิตบุิคคล

ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา 5 - 35% (ค านวณจาก Capital Gain) ไมมี่

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล ไมมี่ 20% (จากก าไรทางภาษี)

ภาษีมลูค่าเพิ่ม ไมมี่ ไมมี่

ภาษีธุรกิจเฉพาะ ไมมี่ ไมมี่

อากรแสตมป์ 0.1% (ค านวณจากมลูค่าหุน้ท่ีขาย)

คา่ธรรมเนียมการโอนท่ีดิน ไมมี่ ไมมี่
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

Post-M&AM&APre-M&A
Share Deal

Creditors / Banks

M&A Model

M&A Financing

Financial Due Diligence

Legal Due Diligence

Tax Due Diligence

MOU – Term Sheet

Property Deal

Business Deal

Share Purchase 
Contract

Property Purchase 
Contract

BOD Structure

Employment 
Restructure

Suppliers Deal

Shareholding 
Structure

Business Purchase 
Contract

Customers Deal

Indicative price
Management Service 

Contract

Commercial 
Contracts Review

1 - 2 months 1 - 2 months 2 - 4 months

Business Valuation
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

Restructuring 
Concern

Legal

TaxFinance

แล้วเราจะตรวจสอบได้อย่างไร

“HEALTH CHECK”
(Due Diligence)
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

กรณีเรา “จะไปซือ้” กิจการเขา เราต้องท า Due Diligence
แต่ถ้า

เขา “จะมาซือ้” กิจการเรา เราต้องท า Due Diligence ไหม?

ONE Law Office • 21



การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

Identify

Capture

QuantifyAnalysis

Rectify

เรา “DUE DILIGENCE” ไปเพือ่อะไร?

“Price Negotiation”
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การบริหารจัดการความเส่ียงจากการปรับโครงสร้างองคก์ร 

MOU – Term Sheet ก็ส าคัญ 
แล้วมันควรจะตอ้งประกอบด้วยอะไรบา้ง

Initial Commercial Term

M&A Model

Indicative price

Exclusivity Non-Disclosure

Due Diligence Legal & Non-Legal Binding

Shareholding Structure

BOD Structure

Employment Restructure (Key Man)
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ข้อดแีละข้อเสียของการท า M&A

- เพิม่โอกาสทางธุรกิจ

- Synergy 

- เพิม่ศักยภาพในการ
ประกอบธุรกิจ

- ก าจัดคู่แข่ง

ข้อดี
- การท า M&A มี
ค่าใช้จ่ายทีค่่อนข้างสูง

- จะต้องด าเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมาย
ก าหนด (EBT AMG)

ข้อเสีย
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ปัญหาและอุปสรรคทีมั่กจะพบในการท า M&A (ในแงก่ารเจรจา)

ไม่สามารถตกลงราคาทีจ่ะซือ้ขายกันได ้(Valuation)

ไม่สามารถตกลงสัดส่วนการถอืหุ้นภายหลังการท า M&A กันได้

พบความเส่ียงทางกฎหมายทีไ่ม่สามารถแก้ไขไดภ้ายหลังการท า Due Diligence

ผู้ถอืหุน้บางส่วน หรือ บุคคลภายนอกของบริษัทหรือบริษัทเป้าหมายไม่ยอมให้ท า M&A

ผู้ซือ้ไม่ชัดเจนว่าตอ้งการอะไรตอ้งการทัง้กจิการ หรือ แค่ทรัพยสิ์นบางส่วน
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ปัญหาและอุปสรรคทีมั่กจะพบในการท า M&A (ในแงก่ฎหมายและภาษี)

การตมูีลค่าของทรัพยสิ์นใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด  

การก่อสร้างโดยไม่มใีบอนุญาต หรือ ก่อสร้างผิดแบบ หรือผิดกฎหมายผังเมือง 

ภาระตดิพันในอสังหาริมทรัพย์

การประกอบกิจการโดยไม่ไดรั้บอนุญาต

ปัญหาการเสียภาษีอากรทีไ่ม่ถูกตอ้ง
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ท า M&A แล้ว สรรพากรจะตรวจอะไรบ้าง

การด าเนินการ
ภายใต้กรอบ
ระยะเวลาตาม

กฎหมาย

การตมูีลค่า
ทรัพยส์ิน (ราคา

ตลาด)

การบันทกึบัญชี
ทรัพยส์ิน

ลูกหนีภ้าษี
อากรค้าง (ถ้าม)ี
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Case Study

• ปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น

• ปี 2562 กลุ่มเซน็ทรลั (CRC) ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รโดยน าโรบินสนั (ROBINS) ออกจากการจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์(De-listed Company) เพื่อน า CRC เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ทน ทัง้นี ้ก็เพื่อที่จะรวมธุรกิจคา้ปลีกต่าง 
ๆ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศ เขา้มาอยู่ภายใตเ้พียงบรษัิทเดียว เพื่อการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกสินคา้หลากหลายประเภท
ผ่านรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ (Source : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/842067)

• ปี 2563 บมจ.ทิพยประกนัภยั (TIP) แจง้ต่อตลาดหลกัทรพัยว์่าจะปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร โดยจดัตัง้บรษัิทโฮลดิง้และจด
ทะเบียนต่อตลาดหลกัทรพัยแ์ทน TIP ที่จะเพิกถอนหุน้ออกจากการเป็นบรษัิทจดทะเบียน เพื่อรองรบัการขยายการลงทนุ
(Source : https://www.ryt9.com/s/iq10/3142242)
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Case Study

• การโอนกิจการบางส่วน (Partial Business Transfer)

• ปี 2560 บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน) (PTT) มีมติอนมุตัิการปรบัโครงสรา้ง ปตท. โดยการโอนกิจการของหน่วยธรุกิจน า้มนั
ใหแ้ก่ บรษัิท ปตท. น า้มนัและการคา้ปลีก จ ากดั (มหาชน) (PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, 
“PTTOR”) เพื่อเป็นการสรา้งความโปรง่ใสชดัเจนในการด าเนินธรุกิจน า้มนัของ PTT และเพิ่มศกัยภาพรวมถึงความคลอ่งตวัใน
การแข่งขนัในการประกอบธรุกิจเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแนวนโยบายของรฐับาลในการเปิดเสรธีรุกิจน า้มนั (Source :
https://www.isranews.org/thaireform/thaireform-news/67363-pttor.html , 
https://www.set.or.th/dat/news/201704/17031911.pdf) 

• ปี 2562 บรษัิท ฟอรท์ คอรป์อเรชนั จ ากด ั(มหาชน) (Forth) โอนธรุกิจบรกิารผลิตผลิตภณัฑอ์ิเลก็ทรอนิกสแ์บบครบวงจร ใหแ้ก่
บรษัิท ฟอรท์ อีเอ็มเอส จ ากดั (Forth EMS) ทัง้นี ้เพ่ือความยงัยืนและเติบโตอย่างต่อเน่ืองและเพิ่มความคล่องตวัในการขยาย
ธรุกิจ (Source : https://www.set.or.th/dat/news/201907/19068850.pdf) 
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Case Study

• การโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer)

• ปี 2560 บรษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (BTS) ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์รภายในกลุม่คือ บรษัิท ยนิูคอรน์ เอ็นเตอร์
ไพรส ์จ ากดั (UE) ซึง่ประกอบธรุกิจโดยการถือหุน้ในนิติบคุคลอื่น (Holding Company) และประกอบธรุกิจอสงัหารมิทรพัย ์โดย
เป็นบรษัิทย่อยที่ BTS ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของหุน้ทัง้หมด ใหแ้ก่บรษัิท ย ูซิตี ้จ  ากดั (มหาชน) (U City) ซึง่เป็นบรษัิทที่ 
BTS ถือหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 35.64 ทัง้นี ้เพ่ือปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนร์ะหว่างบรษัิทในเครอื และเป็นการเสรมิ
ศกัยภาพและเพิ่มมลูค่าใหแ้ก่ U City และธรุกิจอสงัหารมิทรพัยข์องกลุม่บรษัิท (Source : 
http://bts.listedcompany.com/newsroom/311020170857480753T.pdf) 

• ปี 2562 บรษัิท สระบรุปีนูขาว จ ากดั (SQL) โอนกิจการทัง้หมดไปยงับรษัิท สธุากญัจน ์จ ากดั (มหาชน) (GL) เพื่อลดขอ้จ ากดั
การด าเนินงานบางประการของบรษัิทภายในกลุม่ เช่น การมีรายการระหวา่งกนั การมีตน้ทนุซ า้ซอ้น (Source : 
https://www.set.or.th/dat/news/201905/19050816.pdf) 
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Case Study

• การควบรวมกิจการ (Amalgamation)

• ปี 2554 บมจ.ปตท.เคมิคอล (PTTCH) และ บมจ.ปตท.อะโรเมตกิสแ์ละการกลั่น (PTTAR) ควบรวมกิจการเป็น บมจ.พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล (PTTGC) เพื่อเป็นกลยทุธใ์นการสรา้งศกัยภาพการแข่งขนัทางธรุกิจ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการ
กิจการ และสรา้งมลูค่าเพิ่มจากการรวมธุรกิจ (Synergy) (Source : https://www.ryt9.com/s/iq10/1095744)
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MK-แหลมเจริญ
• วิธีการ share Acquisition ผ่าน holding company

• ผูซ้ือ้ : บรษัิท คาตาพลัท์ จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทย่อย ซึง่บรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) หรอื M ถือหุน้ 
99.99% 

• ผูข้าย : LCS Holding Limited เป็นบรษัิทสญัชาติ Hong Kong จดัตัง้วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2018

• การลงทนุ : งบประมาณ 2,060 ลา้นบาทในการเขา้ถือหุน้ 65% ซึง่ท  าใหก้ลายเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบรษัิท แหลมเจรญิ 
ซีฟู้ด จ ากดั

• แหลง่เงินทนุ : เงินทนุหมนุเวียนของบรษัิท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุป๊ จ ากดั (มหาชน)

• วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ : ขยายธรุกิจรา้นอาหาร ท าใหภ้าพลกัษณข์องแบรนดใ์นกลุม่ของครอบครวัแข็งแกรง่ขึน้ไปอีก 
MK จะใชป้ระโยชนจ์ากความเช่ียวชาญในการบรหิารจดัการซพัพลายเชน ซึง่จะลดตน้ทนุของแหลมเจรญิซีฟู้ดได ้ท่ี
ส  าคญัยงัสามารถรว่มมือกนัในการหาวตัถดุิบเพ่ือความสามารถในการต่อรอง และเพ่ิม Economies of Scale อีก MK ยงั
สามารถใชค้วามช านาญในรา้นอาหารทะเลคิดคน้เมนใูหม่ๆ ไปขายในรา้นสกีุแ้ละอาหารญ่ีปุ่ นได ้รวมไปถึงการท าโปรโม
ชนัรว่มกนัจะช่วยเพ่ิมยอดขายใหก้บัแหลมเจรญิซีฟู้ด
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บริษัท เอม็เค
เรสโตรองต์ กรุ๊ป 
จ ำกดั (มหำชน) 

บริษัท 
คำตำพลัท์ จ ำกดั 

บริษัท 
แหลมเจริญ ซีฟู้ด 

จ ำกดั

LCS Holding 
Limited 

บริษัท 
แหลมเจริญ ซีฟู้ด 

จ ำกดั

ก่อนกำรลงทุน หลงักำรลงทุน

99.99 % 

65 %

65 %
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GPSC-GLOW
• วิธีการ Share Acquisition 

• ผูซ้ือ้ : บรษัิท โกลบอล เพาเวอร ์ซินเนอรย่ี์ จ ากดั (มหาชน) หรอื GPSC

• ผูข้าย : ENGIE Global Developments B.V. เป็นบรษัิทสญัชาติเนเธอแลนด์

• การลงทนุ : ซือ้หุน้ทัง้ทางตรงและทางออ้มในบรษัิท โกลว์ พลงังาน จ ากดั (มหาชน) หรอื  GLOW จาก ENGIE 
Global Developments B.V. ซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของ GLOW ในสดัส่วน 69.11% โดยการช าระคา่หุน้ในราคาหุน้
ละ 91.9906 บาท มลูค่าประมาณ 93,000 ลา้นบาท และไดด้  าเนินการท าค าเสนอซือ้หุน้ GLOW จากรายย่อย สว่นท่ี
เหลือรอ้ยละ30.89 ระหว่างวนัท่ี 25 มี.ค.-17 พ.ค. 2562 ปรากฎวา่มีผูแ้สดงเจตนาขายและบรษัิทรบัซือ้ไวท้ัง้หมด  
382,358,783 หุน้ คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 26.14% สง่ผลให้GPSC เขา้ถือหุน้ใน GLOW รวมรอ้ยละ 95.25

• แหลง่เงินทนุ : เงินกูส้ถาบนัการเงินราว 1 แสนลา้นบาท และเงินกูจ้ากบรษัิทในกลุม่ บรษัิท ปตท. จ ากดั (มหาชน)
หรอื PTT ซึง่เป็นผูถื้อหุน้หลกัของ GPSC อีกราว 3-4 หม่ืนลา้นบาท

• วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ : เพ่ิมก าลงัการผลิตไฟฟ้าและขีดความสามารถในการแข่งขนัและโอกาสลงทนุโครงการใหญ่
ขึน้ รองรบัและสนบัสนนุนโยบายของรฐับาลและกลุม่ปตท.ในการเติบโตภายใต้ EEC
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บริษัทจีพเีอสซี
โฮลดิง้ (ไทยแลนด์) 

จ ำกดั

บริษัท โกลบอล 
เพำเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จ ำกดั (มหำชน)

บริษัท โกลว์
พลงังำน จ ำกดั 
(มหำชน)

ENGIE Global 
Developments B.V. 

บริษัท โกลว์ พลงังำน 
จ ำกดั (มหำชน)

รำยย่อย

69.11 % 30.98 %

100 %

54.16 %

41.09 %

รวม 95.25 %

ก่อนกำรลงทุน หลงักำรลงทุน
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CP-TESCO
• วิธีการ share Acquisition ผ่าน Holding company

• ผูซ้ือ้ : บรษัิท ซี.พี.รเีทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั

• ผูข้าย : Tesco Holding Limited เป็นบรษัิทสญัชาติองักฤษ และ Tesco Holdings B.V. เป็นบรษัิทสญัชาติเนเธอ
แลนด์ Sime Malaysia Region Berhad บรษัิทสญัชาติมาเลเซีย

• การลงทนุ : CPALL ลงทนุเพ่ือใหไ้ดม้าซึง่หุน้หรอืผลประโยชนก์ารลงทนุ (economic interest) ในสดัสว่นไม่เกิน 
40% ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของ (ก.) บรษัิท เทสโก ้สโตรส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (เทสโกป้ระเทศไทย) 
ซึง่ถือหุน้ในสดัส่วน 99.99% ในบรษัิท เอก-ชยั ดสีทรบิิวชั่น ซิสเทม จ ากดั ผูป้ระกอบธรุกิจคา้ปลีกภายใต้
เครือ่งหมายการคา้ Tesco Lotus ในประเทศไทย และ (ข.) Tesco Stores (Malaysia) Sdn. Bhd. (เทสโกป้ระเทศ
มาเลเซีย) ซึง่ประกอบธรุกิจคา้ปลีกภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ Tesco ในประเทศมาเลเซีย การลงทนุดงักลา่วของ
บรษัิทจะเป็นการลงทนุโดยออ้มผ่านนิติบคุคลเฉพาะกิจท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือการลงทนุ ไดแ้ก่ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้
จ ากดั (บรษัิทโฮลดิง้) ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดในบรษัิท ซี.พี.รเีทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยเงินลงทนุของบรษัิท
ในบรษัิทโฮลดิง้เพ่ือธรุกรรมการลงทนุในกลุม่เทสโกเ้อเชียมีมลูค่าประมาณ 3,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเท่ากบั 
95,981 ลา้นบาท
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CP-TESCO (Cont’)
• ขณะท่ี CPF ใหบ้รษัิท ซีพี เมอรแ์ชนไดซิ่ง จ ากดั (CPM) ซึง่เป็นบรษัิทย่อยที่ CPF ถือหุน้ทัง้หมด ลงทนุ
เพ่ือใหไ้ดม้าซึง่หุน้หรอืผลประโยชนก์ารลงทนุ (economic interest) ในสดัส่วนไม่เกิน 20% ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้
ทัง้หมดของ (ก.) เทสโกป้ระเทศไทย และ (ข.) เทสโกป้ระเทศมาเลเซีย การลงทนุดงักลา่วของบรษัิทจะเป็นการ
ลงทนุโดยออ้มผ่านนิติบคุคลเฉพาะกิจท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือการลงทนุ ไดแ้ก่ บรษัิท ซี.พี.รเีทล โฮลดิง้ จ  ากดั (บรษัิทโฮลดิง้) 
ซึง่เป็นผูถื้อหุน้ทัง้หมดในบรษัิท ซี.พี.รเีทล ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั โดยเงินลงทนุของ CPM ในบรษัิทโฮลดิง้เพ่ือ
ธรุกรรมการลงทนุในกลุม่เทสโกเ้อเชียมีมลูค่าประมาณ 1,500 ลา้นเหรยีญสหรฐั หรอืเท่ากบั 47,991 ลา้นบาท

• แหลง่เงินทนุ : กระแสเงินสดของบรษัิท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และเงินกูยื้ม

• วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ : การต่อยอด Value Chain ของช่องทางการขายสินคา้ของบรษัิททัง้ในประเทศไทย
และประเทศมาเลเซีย และเป็นการเพิ่มทางเลือกท่ีหลากหลายใหแ้ก่ผูบ้รโิภค ดว้ยซีพีเอฟมีแนวทางในการปรบั
รูปแบบของการคา้เนือ้สตัวใ์หผ้่านช่องทางท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของผูบ้รโิภคมากขึน้ บรษัิทฯ 
จึงมั่นใจวา่การลงทนุในครัง้นีเ้ป็นโอกาสดีในการท่ีจะท าใหผู้บ้รโิภคในประเทศไทยและมาเลเซียมีทางเลือก
ในการบรโิภคเพ่ิมขึน้ในตลาดท่ีมีการแข่งขนัสงูอยู่แลว้
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Tesco Holding 
Limited 

Tesco Holdings 
B.V.

บริษัท เทสโก้ สโตรส์
(ประเทศไทย) จ ากัด

Tesco Stores 
(Malaysia) Sdn. 

Bhd. 

Sime Malaysia Region 
Berhad

86.9%

70% 30%

บริษัท เทสโก้ 
สโตรส์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

Tesco Stores 
(Malaysia) Sdn. 

Bhd. 

บริษัท ซ.ีพ.ีรีเทล
ดเีวลลอปเม้นท์

จ ากัด 

บริษัท ซ.ีพ.ี
รีเทล โฮลดิง้

จ ากัด 

บริษัท ซพี ีออลล์
จ ากัด (มหาชน)

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์
โฮลดิง้ จ ากัด บริษัท ซ.ีพ.ี 

เมอรแ์ชนไดซิง่ จ ากัด

40%

40%

20%

100%

86.9% 100%

ก่อนการลงทุน

หลังการลงทุน
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Minor-Bonchon

• วธีิการ : Share Acquisition 

• ผูซ้ื้อ : Primacy Investment Limited

• ผูข้าย : Manhattan (Mauritius) Limited

• การลงทุน บริษทัท่ีได ้: Spoonful Pte. Ltd (70%)

• แหล่งเงินทุน : กูย้มืเงิน*

• วตัถุประสงคก์ารลงทุน :  เลง็เห็นการเติบโตของธุรกิจไก่เน้ือ จึงลงทุนเพิ่มในธุรกิจอาหารท่ีท าจากไก่

Case Study
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Manhattan (Mauritius) 
Limited

Spoonful Pte. Ltd. 

Primacy 
Investment 

Limited

Spoonful Pte. Ltd. 

Manhattan 
(Mauritius) 

Limited

70 %

100 %

30 %

บริษัท Primacy Investment Limited และบริษัท ไมเนอร์
ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั บริษทัย่อยถือห้นุร้อยละ100 โดยบริษัท
เดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัทย่อยถือหุ้น

ร้อยละ 99.73 โดย MINT 

ก่อนการลงทุน

หลงัการลงทุน
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Minor-Bonchon (Con’t) 
• วิธีการ : share Acquisition 

• ผูซ้ือ้ : Minor Food Holding Co., Ltd.

• ผูข้าย : Manhattan (Mauritius) Limited

• การลงทนุ บรษัิทที่ได ้: บรษัิท สพนูฟลู  (ประเทศไทย) จ ากดั

• แหลง่เงินทนุ : กูยื้มเงิน*

• วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ : เห็นการเติบโตของตลาดไก่จึงลงทนุเพ่ิมในธรุกิจอาหารท่ีท าจากไก่

ONE Law Office • 42



Spoonful 
Pte. Ltd. 

บริษัท สพูนฟูล  
(ประเทศไทย) จ ำกัด

Manhattan 
(Mauritius) 

Limited

27 % 73 %

บริษัท สพูนฟูล  
(ประเทศไทย) จ ำกัด

27 % 21.9 %

Spoonful 
Pte. Ltd. 

Manhattan 
(Mauritius) 

Limited

Minor Food 
Holding Co., 

Ltd.

51.1 %

บริษัท Primacy Investment Limited และบริษัท 
ไมเนอร์ ฟู้ด โฮลดิง้ จ ำกดั บริษทัย่อยถือห้นุร้อยละ 100 
โดยบริษทัเดอะไมเนอร์ฟู้ด กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน) บริษัท

ย่อยถือหุ้นร้อยละ 99.73 โดย MINT 

หลงัการลงทุน

ก่อนการลงทุน
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BECL- BMCL 
• วิธีการ : Amalgamation
• ผูซ้ือ้ผูข้าย : ควบรวมกนัระหวา่ง BECL/BMCL
• การลงทนุ : รวมกิจการระหวา่ง BECL และ BMCL
• วตัถปุระสงคก์ารลงทนุ : โดยถา้มองใหด้ีจะเหน็ว่าทาง BECL ซึง่ประกอบธรุกิจก่อสรา้งและ
ใหบ้รกิารทางด่วนและ ทาง BMCL ซึง่ประกอบธรุกิจใหบ้รกิารเดินรถไฟฟ้า จดัเป็นกลุ่มธรุกิจใน
ดา้นการขนสง่และคมนาคมทัง้คู ่ดงันัน้หากทาง CK ที่ถือหุน้ในบรษัิททัง้สองอยู่แลว้สามารถควบ
รวมกิจการทัง้สองเขา้กนัไดส้  าเรจ็ ก็จะเกิดบรษัิทใหมข่ึน้มาเป็นเหมือนกลุม่ธุรกิจในดา้นขนสง่และ
คมนาคมโดยเฉพาะ เรยีกไดว้า่จะกลายเป็นเสมือนแขนขาของ CK ในดา้นธรุกิจขนสง่และคมนาคม
ไดอ้ย่างชดัเจนเลยทีเดียว ซึง่ในมมุมองของผมนัน้มนัก็น่าจะท าให ้CK ง่ายในการจดัการ
บรหิารธรุกิจในแตล่ะกลุม่ไดส้ะดวกและมีประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึน้

Case Study
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บริษัท ทำงด่วนกรุงเทพ
จ ำกดั  (มหำชน) หรือ 

BECL 

บริษัท รถไฟฟ้ำกรุงเทพ
จ ำกัด (มหำชน) หรือ 

BMCL 

บริษัท ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำ
กรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 

หรือ BEM 
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ร่างกฎหมายใหม่
เม่ือวนัท่ี 23 มิถนุายน 2563 คณะรฐัมนตรมีีมติเห็นชอบรา่งพระราชบญัญตัิแกไ้ขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยมี

สาระส าคญัของรา่งพระราชบญัญตัิ ดงันี ้

ประเดน็ สาระส าคัญ เหตุผล

การรวมบริษัทจ ากัดเข้ากัน แก้ไขหลักการเกีย่วกับการควบบริษัท
ปัจจบุนั เม่ือควบบรษัิทแลว้ จะเกิดบรษัิทท่ีมีสภาพความเป็น

นิติบคุคลใหม่ทกุกรณี
หลักการใหม่

· บรษัิทจ ากดัจะรวมเขา้กนัมิไดเ้วน้แต่จะเป็นไปโดยมติพเิศษ
จากท่ีประชมุใหญ่ โดยบรษัิทตัง้แต่ 2 บรษัิทขึน้ไป จะรวมเขา้กนั
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งดงัต่อไปนี้
1. ควบกันโดยเกิดบรษัิทท่ีมีสภาพความเป็นนิติบคุคลใหม่

และบรษัิทท่ีควบกนัหมดสภาพจากการเป็นนิติบคุคล เรียกว่า 
“ควบบริษัท”
2. ผนวกกันโดยบรษัิทหนึ่งบรษัิทใดยงัคงมีสภาพเป็นนิติ

บคุคลเดิมอยู่ และบรษัิทอ่ืนท่ีผนวกกนัหมดสภาพจากการเป็น
นิติบคุคล เรียกว่า “ผนวกบริษัท”

เพ่ือใหบ้รษัิทสามารถรวมกนัไดใ้น 2 ลกัษณะ 
คือ การควบบรษัิท และการผนวกบรษัิท
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• In addition, she has advised numerous clients on establishing operations in Thailand as
well as carrying out numerous tax due diligence assignments for potential investors.

ONE Law Office • 47

mailto:areeya@onelaw.co.th


Suwinai is Head Consultant at ONE Law Office Limited. Prior to joining ONE Law Office
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and international tax matters, as well as handling related work.
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international and the Thai taxation system. He is a specialist in the wide-range area of
taxation which includes cross border transactions, personal income tax, corporate income
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