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ในชวงทศวรรษท่ีผานมา เราอาจเคยไดยินขาวการควบรวมกิจการของบริษัท             
ขนาดใหญหลายแหงท่ัวโลกและประสบความสําเร็จ จนถือเปนเรื่องธรรมดาไปแลว เชน การควบรวม
ระหวาง Shell และ Royal Dutch Petroleum กลายเปน Royal Dutch Shell การควบรวม
ระหวาง Chase Manhattan และ JP Morgan กลายเปน JP Morgan Chase เนื่องจากในยุค    
โลกาภิวัตน (Globalization) อันนํามาสูการเปดเสรีทางการคาและการลงทุนไรพรมแดนเพ่ิมมากข้ึน 
(Freer Trade) ซ่ึงสงผลกระทบทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกดานไมวาจะเปน เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง ประเพณี และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงดังกลาวยังกอใหเกิดผลกระทบท่ีซับซอนใน
หลายมิติจากหลายปจจัย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนทางดานเศรษฐกิจ อาทิเชน เทคโนโลยี
ท่ีกาวหนาอยางรวดเร็ว ตนทุนการติดตอสื่อสารท่ีลดต่ําลง ตลาดสินคาท่ีขยายกวางข้ึนจากตลาด
ภายในประเทศไปสูตลาดระหวางประเทศ การแขงขันท่ีรุนแรงในทุกระดับ ท้ังในประเทศ ในภูมิภาค 
และระดับโลก หรือแมกระท่ังปจจัยเสี่ยงอ่ืนๆ เชน วิกฤติการทางเศรษฐกิจ มหันตภัย ท่ีสงผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจโดยรวมของโลกหรือแตละประเทศ ปจจัยตางๆ เหลานี้กอใหเกิดแรงกดดันใหธุรกิจตางๆ
รวมท้ังธุรกิจประกันภัยตองปรับตัวใหทันและพรอมรับมือกับการแขงขันและเหตุการณท่ีเกิดข้ึนอยู
ตลอดเวลา และหนึ่งในกลยุทธท่ีถือเปนเครื่องมือในการชวยใหธุรกิจสามารถปรับตัวและพยุงตัวใหอยู
รอดได คือ การควบรวมกิจการ นั่นเอง  
 
  หากกลาวถึงความสําคัญหรือขอดีของการควบรวมกิจการแลว นอกจากท่ีไดกลาวไว
แลวกวางๆ ขางตนนั้นวา เปนการชวยใหธุรกิจปรับตัวและอยูรอดไดกับการแขงขันในโลกเสรีการคา
การลงทุนไรพรมแดน และความเสี่ยงดานอ่ืนๆ อาจกลาวไดวา การควบรวมกิจการมีความสําคัญท้ัง
ตอตัวกิจการเอง และตอระบบเศรษฐกิจและสังคมดวย ดังนี้ 
  1. ความสําคัญตอกิจการ0

1 
 1.1 สงผลใหตนทุนการดําเนินงานลดลงจากขนาดของกิจการท่ีใหญข้ึน 
(Economy of Scale) 
 1.2 เพ่ิมอํานาจตอรองดานการคาท่ีสูงข้ึน จากสวนแบงของตลาดหลังการ
ควบรวมกิจการท่ีเพ่ิมสูงข้ึน 
 1.3 ชวยใหกิจการขยายตลาดเขาสูธุรกิจใหม และลดความเสี่ยงในการ
ประกอบธุรกิจปจจุบัน 
 
 
 

                                         
1
 แผนพัฒนาตลาดทุนไทย มาตรการท่ี 3: การปฏิรูปกฎหมายสําหรับการพัฒนาตลาดทุน  
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  2. ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคม1

2 
 2.1  เปนกลไกท่ีมีสวนทําใหหนวยธุรกิจมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึนจาก
ความสามารถในการเพ่ิมมูลคาของกิจการ 
 2.2  ทําใหการบริหารจัดการองคกรและการเงินของธุรกิจสามารถกระทําได
อยางคุมทุนมากข้ึน ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.3  เพ่ิมอํานาจดานการตลาดไดมาก อันจะทําใหภาคธุรกิจภายในประเทศ
โดยรวม สามารถเพ่ิมศักยภาพการแขงขันได 
 2.4  สงผลดีตอการดึงดูดนักลงทุนจากตลาดตางประเทศใหมาลงทุนใน
ประเทศไทย 
   
  วัตถุประสงคของการควบรวมกิจการ สามารถสรุปได ดังนี้ 23 
 1. การควบรวมกิจการในแนวนอน (Horizontal Combination) คือ การ
ควบรวมกิจการท่ีประกอบธุรกิจเหมือนกันหรืออยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน ท่ีอาจผลิตสินคาชนิด
เดียวกันหรือตางชนิดกันก็ได ซ่ึงมีขอดีทําใหเกิด Economy of scale และลดคูแขงในตลาดหรือแบง
สวนการตลาดกัน 
 2.  การควบรวมกิจการในแนวดิ่ง (Vertical Combination) คือ การควบ
รวมกิจการท่ีประกอบธุรกิจในสายธุรกิจเดียวกัน เชน ผูผลิต ควบรวมกับผูขายวัตถุดิบ หรือผูจัด
จําหนาย ซ่ึงมีขอดีทําใหตนทุนการผลิตลดลงและเพ่ิมรายได 
 3. การควบรวมกิจการซ่ึงไมมีความสัมพันธกันหรือแบบผสม 
(Conglomerate Combination) คือ การควบรวมกิจการระหวางบริษัทในธุรกิจท่ีไมเก่ียวของหรือ
เก่ียวเนื่องกันโดยสิ้นเชิง ซ่ึงมีขอดีเปนการแลกเปลี่ยนความชํานาญและจุดแข็งท่ีมีตางกัน หรือเปนการ
กระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Diversification)  
 

ศาตราจารย เฟรด เวสตัน อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ แหงมหาวิทยาลัย
แคลิฟอรเนีย (ลอสแองเจลิส) ประเทศสหรัฐอเมริกา และผูชวยศาตราจารย ซามูเอล วีฟเวอร 
อาจารยประจําคณะการเงินการคลัง แหงมหาวิทยาลัยลีไฮ มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
กลาวไววา การควบรวมกิจการในยุคปจจุบันเปนยุคท่ีหา  โดยในยุคแรกของการควบรวมกิจการ (ค.ศ. 
1893-1904) สวนใหญเปนการควบรวมกิจการในแนวนอน ยุคท่ีสอง (ทศวรรษท่ี 20) เปลี่ยนแปลง
เปนการควบรวมในแนวดิ่ง และยุคท่ีสาม (ทศวรรษท่ี 60) เปนการควบรวมแบบผสม สวนตั้งแตทศวรรษ
ท่ี 80 จนถึงปจจุบัน เปนการควบรวมโดยการเขาครอบครองธุรกิจ (Takeover) และเปนไปในลักษณะ
ธุรกิจขามชาติ อันมีสาเหตุมาจากการเปดเสรีทางการคาระหวางประเทศท่ีเพ่ิมมากข้ึน 3

4  
 
 
 

                                         
2
 Id., 

3
 http://set.or.th/th/market/MnA.html 

4
 J.Fred Weston and Samuel C.Weaver, Mergers and Acquisition, McGraw-Hill, 2001 
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  การควบรวมกิจการแบงออกเปน 3 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การไดมาซ่ึงหุน (Share Acquisition) คือ การซ้ือหรือแลกเปลี่ยนหุน (Share 
Swap) ท่ีมีสิทธิออกเสียงเพ่ือใหไดมาซ่ึงเสียงขางมากของอีกบริษัทหนึ่ง  
 2.  การไดมาซ่ึงสินทรัพยหรือกิจการ (Asset or Business Acquisition) คือ การ
ซ้ือสินทรัพยหรือหุนท้ังหมดหรือสวนใหญหรือในสวนท่ีเปนสาระสําคัญของอีกบริษัทหนึ่ง 
 3.  การรวมกิจการ (Amalgamation or Consolidation or Merger) คือ การท่ี
บริษัทตั้งแตสองแหงข้ึนไป รวมเขากันเกิดเปนบริษัทใหมซ่ึงไดไปท้ังสิทธิ หนาท่ี และความรับผิดท่ีมีอยู
ของบริษัทเดิม โดยบริษัทเดิมจะสิ้นสภาพการเปนนิติบุคคล 
 

กฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยูในปจจุบันท่ีมีบทบัญญัติเก่ียวกับการควบรวมกิจการมี
ท้ังสิ้น 5 ฉบับ ไดแก 1) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวน
บริษัท 2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 3) พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน 
พ.ศ. 2551 4) พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และ 5) พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 
2535 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 22 วาดวยหุนสวน

บริษัท มาตรา 1238 - มาตรา 1243 มีบทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑการควบรวมกิจการเฉพาะใน
รูปแบบท่ี 3 เทานั้น โดยบัญญัติใหการควบรวมบริษัทใหกระทําโดยมติพิเศษ นําไปจดทะเบียนภายใน
สิบสี่วัน โฆษณาในหนังสือพิมพแหงทองท่ีเจ็ดครั้งเปนอยางนอย สงคําบอกกลาวไปยังเจาหนี้เพ่ือให
เจาหนี้สงคําคัดคานภายในหกเดือน และบริษัทเดิมท่ีควบเขากันและบริษัทท่ีเกิดข้ึนใหมจะตองนํา
ความมาจดทะเบียนภายในสิบสี่วันโดยทุนจดทะเบียนของบริษัทใหมตองเทากับยอดรวมของบริษัทเดิม 
และบริษัทใหมยอมไดไปท้ังสิทธิ หนาท่ี และความรับผิด 
   สวนการควบรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน กฎหมายมิไดบัญญัติหลักเกณฑไว
เปนการเฉพาะแตอยางใด โดยการควบรวมกิจการในรูปแบบท่ี 1 การดําเนินการจึงเปนเรื่องท่ีผูถือหุน
สามารถกระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติซ่ึงกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปในการโอนหุน  เวนแตหุนท่ีจะโอน
เปนหุนชนิดระบุชื่อและขอบังคับบริษัทกําหนดใหจะตองไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน สวนการ
ควบรวมกิจการในรูปแบบท่ี 2 แมกฎหมายจะมิไดบัญญัติหลักเกณฑใดๆไวเปนการเฉพาะเชนเดียวกัน 
แตหากขอบังคับบริษัทมิไดกําหนดใหอํานาจกรรมการบริษัทในการโอนหรือรับโอนกิจการท้ังหมดหรือ
บางสวนท่ีสําคัญได ในทางปฏิบัติ จะตองนําเรื่องเขาสูการอนุมัติของท่ีประชุมผูถือหุนโดยใชมติเสียง
ขางมาก 
  2. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 146 – มาตรา 153 
บัญญัติใหบริษัทมหาชนจํากัดตั้งแตสองบริษัทหรือบริษัทมหาชนจํากัดกับบริษัทจํากัด สามารถควบ
เขากันเปนบริษัทมหาชนจํากัดแหงใหมได ซ่ึงบริษัทเดิมท่ีควบกันจะตองหมดสภาพลง โดยในการ
ดําเนินการควบรวมนั้น บริษัทจะตองใชมติสามในสี่หรือมติพิเศษแลวแตกรณีในการตัดสินใจ และ
จะตองดําเนินการแจงเจาหนี้ภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุนลงมติ เพ่ือเปดโอกาสใหเจาหนี้
คัดคานภายในสองเดือน  จะตอง โฆษณามตินั้นทางหนังสือพิมพภายในสิบสี่วันนับแตวันท่ีท่ีประชุม           
ผูถือหุนลงมติ จะตองจัดประชุมบริษัทเดิมท่ีควบกันและบริษัทแหงใหมเพ่ือหารือในเรื่องท่ีจําเปน และ
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จะตองนําบริษัทแหงใหมมาจดทะเบียนภายในสิบสี่วัน ซ่ึงบริษัทใหมยอมไดไปท้ังสิทธิ หนาท่ี และ
ความรับผิด 
   สวนการควบรวมกิจการในรูปแบบอ่ืน พระราชบัญญัติดังกลาวมีบทบัญญัติ
กําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการควบรวมกิจการในรูปแบบท่ี 2 เทานั้น ดังปรากฏตามมาตรา 107 แตก็
เปนหลักเกณฑในเรื่องของจํานวนคะแนนเสียงท่ีใชลงมติในการโอนหรือรับโอนกิจการเทานั้นวา 
จะตองเปนคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่เทานั้น สวนการควบรวมกิจการในรูปแบบท่ี 1 
พระราชบัญญัติมิไดบัญญัติหลักเกณฑใดไวเชนเดียวกัน การดําเนินการจึงเปนเรื่องท่ีผูถือหุนสามารถ
กระทําไดโดยอาศัยบทบัญญัติซ่ึงกําหนดหลักเกณฑท่ัวไปในการโอนหุน 
                       3. พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 
   พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 เปนกฎหมายท่ีมี
บทบัญญัติกําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการควบรวมกิจการครอบคลุมการควบรวมกิจการท้ังสาม
รูปแบบ โดยกําหนดใหการควบรวมกิจการจะตองเปนไปเพ่ือใหสถาบันการเงินมีฐานะหรือการดําเนิน
กิจการท่ีม่ันคง ซ่ึงจะตองมีการยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดําเนินงานเสนอตอธนาคารแหง
ประเทศไทยเพ่ือใหความเห็นชอบ นอกจากนี้ พระราชบัญญัติดังกลาวยังกําหนดยกเวนบทบัญญัติท่ี
เก่ียวของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ.  2535 และ
พระราชบัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 อันอาจเปนอุปสรรคตอการดําเนินการควบรวมกิจการของ
สถาบันการเงินไวดวยหลายมาตรา  
  4. พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535  
   พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย 
พ.ศ. 2535 บัญญัติหลักเกณฑและวิธีการในเรื่องการควบรวมกิจการไวเปนอยางเดียวกัน ซ่ึงครอบคลุม
การควบรวมกิจการเฉพาะรูปแบบท่ี 2 และ 3 เทานั้น โดยจะตองมีการจัดทําโครงการแสดงรายละเอียด
การดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพ่ือใหความ
เห็นชอบ ซ่ึงคณะกรรมการมีอํานาจท่ีจะกําหนดเง่ือนไขอยางหนึ่งอยางใดเพ่ือคุมครองประโยชนของผู
เอาประกันภัยหรือเพ่ือความม่ันคงของการดําเนินกิจการของบริษัทดวยก็ได  ท้ังนี้ นอกจากการเสนอ
โครงการ การควบรวมกิจในรูปแบบท่ี 3 ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการตามท่ีกฎหมายวา
ดวยบริษัทมหาชนจํากัดบัญญัติไว   
 
  นอกจากกฎหมายท้ังหาฉบับดังกลาวขางตน เม่ือวันท่ี 4 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรี
ไดมีมติ อนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติการสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... 
เนื่องจากเห็นถึงความสําคัญของการควบรวมกิจการท่ีจะสามารถสรางความแข็งแกรง เพ่ิมศักยภาพ 
และดึงดูดนักลงทุนท้ังในและตางประเทศ ใหแกกิจการภายในประเทศ อันจะสามารถเสริมสราง
ความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยรวมได โดยรางพระราชบัญญัติดังกลาวมีหลักการและ
เหตุผลเปนการยกเวนหรือผอนผันขอจํากัดท่ีมีตามกฎหมายอ่ืนๆ  เฉพาะในประเด็นท่ีจะสามารถชวย
ใหบรรลุวัตถุประสงค ของการควบรวมกิจการ โดยไมสงผลกระทบในเชิงลบตอสังคมและการ
ดําเนินการในภาคธุรกิจ  ซ่ึงรางพระราชบัญญัติครอบคลุมการควบรวมกิจการท้ังสามรูปแบบ และ
บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตจะตกอยูภายใตบังคับรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ดวย 
หากรางพระราชบัญญัติออกใชบังคับเปนกฎหมาย นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีมาตรการเพ่ิมเติมในการ
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สนับสนุนใหเกิดการควบรวมมากข้ึน คือ การปรับปรุงระบบภาษี โดยคณะรัฐมนตรีไดออกมาตรการ
ยกเวนภาษีเงินไดสําหรับเงินปนผลแกบริษัทท่ีควบรวมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 534) พ.ศ. 2555 และยังมีมาตรการทางภาษีอ่ืนๆ 
ท่ีอยูในข้ันตอนการพิจารณา เชน การยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา นิติบุคคล ใหแกผูถือหุนจาก
การโอนหุนเพ่ือแลกกับหุน ( Share Swap) เพ่ือการควบรวม การไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีเงินได
นิติบุคคลตอเนื่องจากการควบรวม เปนตน 
 
  อยางไรก็ดี แมวาการควบรวมกิจการอาจมีประโยชน แตก็มีปจจัยเสี่ยงท่ีทําใหไม
ประสบความสําเร็จได เชน การควบรวมระหวาง America Online และ Time Warner อันเกิดจาก
ปจจัยหลายดาน อาทิ 
  - การใหความสนใจดานผลประโยชน โดยละเลยดานอ่ืนๆ เชน การปรับเปลี่ยน         
กลยุทธใหเหมาะสมกับกิจการหลังการควบรวม 
  - ความแตกตางของวัฒนธรรมองคกร อาจทําใหการทํางานของพนักงานหลังการ
ควบรวมไมกลมกลืนกัน และทําใหการดําเนินงานไมราบรื่น 
  - การปรับโครงสรางองคกรเพ่ือการควบรวมกิจการเพ่ือมิใหมีหนวยงานซํ้าซอน อาจ
สงผลตอขวัญกําลังใจของพนักงาน ซ่ึงเปนอุปสรรคในการดําเนินงาน 4
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  จากท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สรุปไดวา แมการควบรวมกิจการจะเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกในการพัฒนาธุรกิจประกันภัย โดยเฉพาะการเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการธุรกิจประกันภัยขนาดกลางและขนาดยอมเพ่ือรองรับการเปดเสรีท่ีเพ่ิมมากข้ึนจากการ
รวมกันเปนประชาคมอาเซียน หรือ AEC ในป ค.ศ. 2020 แตก็มีปจจัยเสี่ยงหลายดานท่ีตองคํานึงถึง
และพิจารณาใหรอบคอบ บทบาทของคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ในการใหความเห็นชอบโครงการควบรวมกิจการจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก อยางไรก็ดี เนื่องจาก
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มิไดบัญญัติ
ครอบคลุมถึงการควบรวมกิจการในรูปแบบท่ี 1 หรือการไดมาซ่ึงหุนไว เชนเดียวกับรางพระราชบัญญัติ
การสงเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน พ.ศ. .... ดังนั้น หากรางพระราชบัญญัติ ดังกลาวมีผลใช
บังคับเปนกฎหมาย และมีการควบรวมกิจการระหวางธุรกิจประกันภัยโดยวิธีการซ้ือหุน การกํากับดูแล
การควบรวมกิจการในรูปแบบดังกลาว จึงตองเปนไปตามรางพระราชบัญญัติในฐานะกฎหมายท่ัวไป
เก่ียวกับการควบรวมกิจการ ซ่ึงหากเปนเชนนั้น อาจทําใหแนวทางการกํากับดูแลและวัตถุประสงคของ
การควบรวมกิจการของธุรกิจประกันภัยในรูปแบบดังกลาวมีทิศทางท่ีผิดแผกแตกตางจากรูปแบบอ่ืนได 
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