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JOINT VENTURE
MANAGEMENT

กลยุทธบร�หารสัญญา‘กิจการรวมคา’

1 June 2021

10% OFF for 2-3 Persons

คบหาปร�กษาผูเชี่ยวชาญชั้นนำ #มุงชนะอุปสรรคธุรกิจ เรงพ�ชิตอนาคตที่ดีกวา

เจาะลึกขั้นตอน โครงสรางกิจการรวมคา เจรจาตอรอง *ตัวอยางสัญญา*
ครอบคลุมเร�่องใหญในกิจการรวมคา การตกลงระหวางคูสัญญากิจการรวมคา
เร�ยนรูปญหาจร�ง ตัวอยางสัญญา JV หลีกเลี่ยงหลุมพรางทางกฏหมาย

รูทันกอนตัดสินใจ พรอมกอนเจรจา ทางเลือกทางออก: ตอบชัดรัดกุมทุกแงมุม
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พ�้นฐานกิจการรวมคา: เนนขอดี ระวังขอเสีย
โครงสรางกิจการรวมคาที่ตอบโจทยธุรกิจตองทำอยางไร
ประเด็นจากเอกสารกอนทำสัญญา เง�่อนไขสำคัญ เอกสารบันทึกขอตกลง
ว�ธีเลือกโครงสรางทางกฏหมายที่สอดคลองกับเปาหมายเชิงพาณิชย
ว�ธีจัดสรรปนสวนงานในบร�บทของกิจการรวมคา
รางขอตกลงรวมกันระหวางคูสัญญากิจการรวมคา
แนวทางที่สำคัญในการเจรจาตอรองกิจการรวมคา
ว�ธีแก ไขขอขัดแยง การผ�ดสัญญา การตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการรวมคา
ทางออกทางเลือกการบอกเลิกสัญญาและการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
ว�ธีรับมือขอขัดแยงและการผ�ดสัญญา เนนขอควรระวัง
สิทธิและการเยียวยาทางกฎหมายของผูรวมถือหุน

www.omegaworldclass.org

MEET OWC EXPERT
Mr. Chinapat Visuttipat
Partner
ONE Law Office

Mr. Apichon Sutthiphongkait
Head Consultant
ONE Law Office

Ms. Yolapan Seetaraso
Team Consultant
ONE Law Office

Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Email: conference@omegaworldclass.org

JOINT VENTURE MANAGEMENT กลยุทธบร�หารสัญญา‘กิจการรวมคา’
MORNING SESSION
9.00 - 12.15

1. พ�้นฐานกิจการรวมคา: ปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ
• กิจการรวมคาคืออะไร?
• ทำไมตองเขารวมกิจการรวมคา?
• เหตุและผลของกิจการรวมคา
• ว�ธีจัดสรรปนสวนงานกิจการรวมคา
• โครงสรางกฎหมาย: ทางเลือก
• ขอพ�จารณาทางกฎหมายที่สำคัญ
• ขอมูลในการตัดสินใจทางกฎหมาย
• ปจจัยสำคัญสูความสำเร็จ

2. เอกสารกอนทำสัญญา - เง�่อนไขสำคัญ
เอกสารบันทึกขอตกลง
• ขอดีและขอเสีย
• ชนิดของเอกสารกอนทำสัญญา
• หนังสือแสดงเจตจำนง
• เอกสารบันทึกขอตกลง
• “ยึดตามขอสัญญา”
• กฎหมายที่บังคับใชกับสัญญา
• ทางเลือกและผลกระทบ
• คำแนะนำสำหรับผูเจรจา -Checklist

3. โครงสรางที่สอดคลองกับเปาหมายของ
กิจการรวมคา: เลือกอยางไร?
• บร�ษัทจำกัด
• หางหุนสวนจำกัด
• หุนสวน
• กิจการรวมคาตามสัญญา
• ขอบเขตขอพ�พาท
• ขอดีขอเสียของโครงสรางฯ

4. การตัดสินใจในกิจการรวมคา ว�ธีแก ไขขอขัดแยง
• กรรมการ
• การโหวต
• องคประชุม
• เร�่องที่ตองไดรับอนุมัติพ�เศษ
• ขอขัดแยงเร�่องผลกำไร
• ตัวอยางการแก ไขขอขัดแยง
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AFTERNOON SESSION
13.30 - 16.45

5. ขอกำหนดของประเด็นปญหาหลัก
• ขอกำหนดการตีความ
• บทบาทและขอผูกมัด
• การจัดการขอขัดแยงที่สมเหตุสมผล
• ขอกำหนดการปรับ
• การจำกัดภาระหนี้สิน
• ขอกำหนดการมอบหมาย

6. ขอพ�พาทและการผ�ดสัญญา
• การผ�ดสัญญา
• การเปดโหวต
• ออกคำสั่ง
• การขาย

7. การบอกเลิกสัญญา และการเปลี่ยนแปลง:
ว�ธีรับมือ ทางออก
• ความสำคัญและประเด็นหลัก
• เง�่อนไขบังคับ การตออายุการรวมทุน
• การบอกเลิกสัญญาตามตองการ
• การบอกเลิกสัญญาตามสาเหตุ
• ผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญา
• การออกคำสั่ง

8. การหาทางออก กลยุทธการแก ไขขอขัดแยง
• รางขอกำหนดแก ไขขอขัดแยง
• แก ไขขอขัดแยงหลังการเซ็นสัญญา
• ทางเลือกทางกฎหมาย
• การเจรจาไกลเกลี่ยกอนลงมือจร�ง
• อนุญาโตตุลาการ
• เมื่อการแก ไขขอขัดแยงพบทางตัน?
Call: +66 (0) 2158 9892, +66 (0) 89 692 9900 Fax: +66 (0) 2158 9910

JOINT VENTURE MANAGEMENT
กลยุทธบร�หารสัญญา‘กิจการรวมคา’

1 June 2021 โรงแรมระดับหาดาว มาตรฐานสูง
REGISTRATION FORM
Delegate 1

Title

First Name

Last Name

Position

Delegate 2

Title

E-mail

Mobile.

First Name

Last Name

Position

Delegate 3

Title

(Please print in English)

E-mail

Mobile.

First Name

Last Name

Position

E-mail

Mobile.

Company Name
Address
Postal Code
Tax ID No.

Head Office

Branch

Contact Person

E-mail

Tel.

Fax.

Mobile.

คบหาปร�กษาผูเชี่ยวชาญชั้นนำ #มุงชนะอุปสรรคธุรกิจ เรงพ�ชิตอนาคตที่ดีกวา
Key Information
When
1 June 2021
Where

Easy Ways to Register

To be held at a 5 star hotel with
convenient location in Bangkok CBD,
offering comfortable facilities & high
quality of service throughout the course.

REGISTER ONLINE:
https://www.omegaworldclass.org/register-online/
TEL: +66 (0) 2158 9892,
+66 (0) 89 692 9900
Fax: +66 (0) 2158 9910
E-mail: conference@omegaworldclass.org

HOW TO SECURE YOUR SEAT

1. Payment prior to the conference is
required to complete your registration.
2. Upon completion, a letter of confirmation
will be delivered to you before the event date.
3. The registration fee covers a detailed
conference documentation, lunches,
refreshments, and all meeting materials.
OMEGAWORLDCLASS 2021

REGISTRATION FEE

เจาะลึกปญหา ปร�กษาตรงจ�ด

PRMEIUM SEMINAR

10% OFF for 2-3 Persons

Fee Per 1 Person
ราคาตอผูสมัคร 1 ทาน

18,500.00

VAT 7%

1,295.00

Total Amount (Baht)

THB 19,795.00

คาอบรมสัมมนา ลดหยอนภาษี ได 200% (200% Tax Deduction)

Omega World Class Co., Ltd. reserves the right to change the content and timing
of the programme, the speakers and the date due to reasons beyond control.
If in the unlikely event that the course is cancelled, Omega World Class Co., Ltd.
will refund the full amount of registration fee and disclaim any further liabilities.
No refunds will be made for any cancellations on part of the participant, however,
program credits of equivalent value applicable for OMEGAWORLDCLASS event
will be provided. Credits can only be redeemed for 1 program and is valid for
only one year from date of issue. In case the participant would like to change the
participant, they must give notice in advance to OMEGAWORLDCLASS,
at least 5 working days before the course starts. A substitute is allowed with no
charges for each program. However, a subsequent substitute participant will be
charged 10% admin fee.
JVC_150321

OMEGAWORLDCLASS Provides Corporate Leaders and Executives with Global Foresight and Local Insight into the Future Direction
of Industrial Development, Business Excellence & Corporate Sustainability. For more details visit: www.omegaworldclass.org

