
Day One: Thursday, 5 October 2017 
  

 

8:00 am   Registration & Morning Coffee 

 

9:00 am   Chairperson’s Opening Address 

Hatasakdi Na Pombejra 

Managing Director 

HN Pro International Ltd. 

 

9:15-10:00 am 

รับฟังภาพรวมตลาดและการลงทุนในการซือ้กจิการในประเทศไทย

และเอเชยีตะวันออกเฉียงใตใ้นปี 2017 รว่มวเิคราะหอ์ตุสาหกรรมที่

มคีวามโดดเด่นและมโีอกาสในการเตบิโตมากสุด บทเรยีนส าคัญ

จากการซือ้กจิการทัง้ในประเทศและต่างประเทศ การประเมนิกล

ยทุธใ์นการซือ้กจิการโดยการวเิคราะหค์วามเสีย่ง โอกาสและความ

ทา้ทายทีจ่ะเกดิขึน้ 

 

MARKET AND INVESTMENT OVERVIEW - EXAMINING 

LANDMARK ACQUISITIONS IN THAILAND AND SE 

ASIA 

 Overview of the market, major trends and where it’s likely to 

be by year-end 

 Recent acquisitions developments arising around Thailand 

and SE Asia  

 Reviewing hot sectors hold the best opportunities in 2017 

 What can we learn from Thailand outbound and inbound? 

 Evaluating strategic alternatives to acquisition: Risks, 

opportunities and challenges  

Jiras Vitavaskarnwej  

Associate Director- Mergers & Acquisitions 

The Quant Group 
 

Jiras Vitavaskarnwej joined The Quant Group as an Associate and 

primarily focuses the consumer retail sector. Recently, he advised a major 

diversified conglomerate in Thailand on an acquisition of a foodservice 

company in Singapore, Hong Kong, and Dubai. Jiras graduated Summa 

Cum Laude from the University of Michigan with B.S. in Civil and 

Environmental Engineering and continued on to obtain a M.S. in Operations 

Research from Columbia University. Previously, he was a Summer Analyst 

at Shanghai Commercial Bank in Hong Kong and Tisco Asset Management 

in Thailand 

 

10:00 am Morning Refreshments & Networking 

 

10:15-11:15 am 

อัพเดทขอ้กฎหมายและขอ้ก าหนดของการท า due diligence ใน

การซือ้กจิการ โอกาสในการลงทนุและขอบเขตการครอบครองสทิธิ

ของชาวต่างชาต ิขอ้กฎหมายในกระบวนการซือ้หุน้และสนิทรัพย์

ของบรษัิท และเอกสารส าคัญทางกฎหมายและประเด็นทีเ่กีย่วขอ้ง

ในการท า due diligence 

 

LEGAL UPDATES AND REQUIREMENTS FOR 

BUSINESS ACQUISITION IN THAILAND 

 Examining foreign investment opportunities, legal 

requirements and restrictions in foreign ownership limits 

under the Foreign Business Act 

 Legal requirements and due diligence for acquisition of 

shares 

 Legal requirements and due diligence for acquisition of 

assets 

 Identifying necessary legal documentations, parties involved 

and issues from the due diligence 

Jirapong Sriwat 

Partner 

Nishimura & Asahi (Thailand) Co., Ltd. 

 

11:15 am-12:15 pm 

ประเด็นส าคัญเชงิปฏบัิตแิละการประยุกตเ์ชงิธุรกจิจากการท า due 

diligence ท าความเขา้ใจในการท า commercial due diligence 

การตรวจสอบประเด็นปัญหาและประเด็นที่ส าคัญในทางธุรกิจ 

รายการทีต่อ้งตรวจสอบในการท า commercial due diligence 

รวมทัง้วธิกีารรวบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง พรอ้มทัง้รับฟังกรณีศกึษา 

 

PRACTICAL ISSUES AND APPLICATIONS OF 

COMMERCIAL DUE DILIGENCE 

 Understanding commercial due diligence and reasons for 

carrying it out 

     Key commercial due diligence deal issues and identifying 

problems  

 Commercial due diligence checklists 

 How to collect relevant information 

 Case examples 

Panyavith Preechabhan 

Lawyer 

Baker & McKenzie Ltd. 

 

12:15 pm  Luncheon 

 

1:30-2:30 pm 

กลยุทธ์ส าคัญในการเจรจาต่อรองสัญญาและขอ้ควรพจิารณาใน

การท า due diligence สิง่ส าคัญในการพจิารณาขอ้สัญญาและ

บทบัญญัต ิกลยุทธ์และการป้องกันส าหรับการเจรจาต่อรองและ

อ านาจในการต่องรอง เทคนิคการเจรจาต่อรองเมื่อมีการ

เปลีย่นแปลง ความเสีย่ง และความขัดแยง้ก่อนท าขอ้ตกลง รวมทัง้

การจัดการปัญหาเพือ่ใหก้ารเจรจาตอ่รองประสบผลส าเร็จ 

 

KEY STRATEGIC ISSUES FACED WHEN NEGOTIATING 

A CONTRACT AND CONSIDERING DUE DILIGENCE 

 Key considerations of vital contract terms and provisions: 

choice of law, choice of jurisdiction, risk and indemnification 

 Strategies, synergies, defenses and corporate organization 

for negotiations and bargain power 

 Successful negotiation in addressing changes, risks, conflict 

and dispute before acquisition agreement 

 Identifying and dealing with the critical issues for a 

successful negotiation 

Panuwat Chalongkuamdee  

Partner 

Weerawong, Chinnavat & Peangpanor 

 

Legal & Financial Due Diligence Strategies for Successful Acquisitions, JVs & Strategic Alliances 



Day Two: Friday, 6 October 2017 

2:30-4:00 pm 

เจาะลกึกลยทุธก์ารตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบรษัิทในการ

ร่วมลงทุนส าหรับการควบรวม ซื้อกิจการและกิจการร่วมคา้ 

ขอบเขตการตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย ขอ้ควรค านึงทาง

กฎหมายส าหรับคู่คา้ในประเทศและต่างประเทศ รับฟังขอ้บังคับ 

ขอ้ตกลงและขอ้ผกูมัดในการท า due diligence รวมทัง้เทคนคิการ

เตรยีมและจัดการกระบวนการตรวจสอบทางธุรกจิ 

 

SUCCESSFUL LEGAL DUE DILIGENCE STRATEGIES - 

KEY ISSUES & PRACTICAL CONSIDERATIONS 

 Scope of due diligence investigation/materiality 

 Legislation considerations for both local and foreign partners 

 Due diligence requirements, agreements and obligations 

 How to present effectively the findings from due diligence 

 Practical and successful techniques for conducting due 

diligence 

Kowit Somwaiya  

Managing Partner 

LawPlus Limited 

 

4:00 pm  Afternoon Networking Coffee Break 

 

4:15-5:15 pm 

กรณีศึกษาเรื่อง การปรับโครงสรา้งและการจัดการซื้อกิจการ 

กจิการร่วมคา้ และพันธมติรทางธุรกิจอย่างมีประสทิธิภาพ การ

ผสมผสานดา้นกฎหมายในช่วงก่อนซือ้กจิการ กจิการร่วมคา้ และ

พันธมติรทางธุรกจิเพือ่สามารถปิดดลีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ การ

ตรวจสอบภาระผูกพันและหนี้ส ินของการซื้อกิจการ วิธีการจัด

โครงสรา้งทีเ่หมาะสมส าหรับองคก์ร ปัจจัยส าคัญในการซือ้กจิการ 

การท ากจิการร่วมคา้ และพันธมติรทางธุรกจิอย่างประสบผลส าเร็จ 

พรอ้มรับฟังกรณีตัวอยา่ง 
 

CASE STUDY: EFFECTIVELY STRUCTURING 

ACQUISITIONS, JOINT VENTURES AND STRATEGIC 

ALLIANCES DEALS 

 Incorporating the legal aspects during pre M&A, JV and 

strategic alliances phase to close transaction successfully 

 Obligations and liabilities of the acquiring company and the 

documentation requirement 

 How to establish the right structure for organization 

 Key factors for achieving a successful acquisitions, joint 

venture or strategic alliance 

 Practical and successful case studies 

Haruethai Boonklomjit 

Senior Associate 

Norton Rose Fulbright (Thailand) Limited 

 

5:15 pm  End of Day One 

 

 

 

 

8:00 am   Morning Coffee 

 

8:45 am   Chairperson’s Opening Address 

Hatasakdi Na Pombejra 

Managing Director 

HN Pro International Ltd. 

 

9:00-10:15 am 

รับฟังการเสวนาในหัวขอ้ ความเสี่ยงและความทา้ทายในการ

ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการเงนิในการซือ้กจิการ กจิการ

ร่วมคา้ และพันธมิตรทางธุรกิจในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

โอกาสและความเสีย่งทีส่ าคัญทีเ่กีย่วขอ้งในการท า due diligence

รว่มวเิคราะหม์มุมองแง่กฎหมายและการเงนิ การลดความเสีย่งของ

บริษัทผ่านขอ้เสนอในการลงทุน การจัดการความเสี่ยง รวมทัง้

บทเรยีนส าคัญและสาเหตทุีล่ม้เหลว 

 

PANEL DISCUSSION: KEY RISKS AND CHALLENGES 

IN CONDUCTING LEGAL & FINANCE DUE DILIGENCE 

PROCESS FOR M&A, JVS & STRATEGIC ALLIANCE IN 

TODAY’S ECONOMY 

 Identifying opportunities and critical risks associated with 

due diligence 

 Legal and financial aspects during pre-M&A, JV & strategic 

alliance phase to close transactions successfully 

 Minimize the risk to your company throughout investment 

deals 

 Specific risks to deal with 

 Lessons learned and common reasons for failure 

Moderator: 

Hatasakdi Na Pombejra 

Managing Director 

HN Pro International Ltd. 

 

Panelists: 

Thitiphat Thaveesin  

Senior Vice President 

KTB Securities (Thailand) Co., Ltd. 

 

Dr. Surakiat Kahaboonsirihansa, CFA 

Vice President , Chief Investment Strategist 

Bangkok Bank Public Co., Ltd. 
 

Surakiat Kahaboonsirihansa works as Chief Investment Strategist in 

Wealth Management department at Bangkok Bank. He specialized on 

economic and investment analysis both domestic and global market.  Before 

joining at Bangkok Bank, he used to work as a fund manager and 

investment analyst at KasikornBank and TISCO Asset Management. 

Surakiat finished Ph.D. in Economics major in Financial Economics from 

School of Development Economics, NIDA with dissertation on Stock Market 

Bubbles and the Role of Monetary Policy in Thailand.  He joined the CFA 

society since 2006. He also am the Part-time lecturer in Behavioral Finance 

and Financial Management. 

 

Kornjan Tangkrisanakajorn  

Senior Associate  

Thanathip & Partners 
 

Kornjan Tangkrisanakajorn is a senior associate with extensive 

experience and expertise in a number of high profiles M&A and capital 

market related transactions, including the IPO and listing of Banpu Power, 

one of Thailand’s largest IPOs and the joint venture in Maha Nakhon 

Building amongst Apollo Group, Goldman Sacs and PACE. Kornjan 

obtained a Bachelor of Laws degree from Chulalongkorn University and a 

Master of Laws degree from University of Southern California. 



 

10:15 am Morning Refreshments & Networking 

 

10:30-11:30 am 

กฎระเบยีบและขอ้บังคับในการซือ้กจิการและท ากจิการร่วมคา้ใน

ประเทศกลุ่ม AEC ร่วมวเิคราะหส์ภาวะทั่วไปและโอกาสในการซือ้

กจิการและท ากจิการร่วมคา้ในอาเซยีน อัพเดทกฎระเบียบและ

กฎหมายทีส่ าคัญในการท า due diligence ในอาเซยีน รวมทัง้

ปัจจัยในแง่กฎหมายทีค่วรน ามาพจิารณาในการตอ่รองซือ้กจิการใน

ประเทศ AEC การระบุและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้จากการท า 

due diligence ในภมูภิาคอาเซยีน 

 

* REGULATORY ENVIRONMENT FOR MERGERS & 

ACQUISITIONS AND JOINT VENTRURES IN AEC 

COUNTRIES 

 Providing general analysis and opportunities for M&A & JV 

in the ASEAN region 

 Critical legal and regulatory updates on due diligence and 

business acquisition in the ASEAN region 

 Legal factors to consider when negotiating for the 

acquisition of business in other AEC countries 

 Identifying and overcoming the most common problems 

arising out of a due diligence exercise in the ASEAN region 

Kert Stavorn 

Managing Director 

Siam Asia Pacific Advisory Pty Ltd. 

*This presentation will be in English. 

 

11:30 am-12:30 pm 

การจัดการการตรวจสอบสถานะทางการเงินในการท า due 

diligence เพื่อการตัดสินใจซื้อกิจการ ท ากิจการร่วมคา้ และ

พันธมิตรทางธุรกิจไดอ้ย่างชาญฉลาด ความส าคัญของการ

ตรวจสอบสถานะทางการเงนิในการท า due diligence การเชือ่มต่อ

การท า due diligence กับปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้ง ร่วมเรยีนรูก้ารท า due 

diligence อย่างเป็นเลิศและขอ้ผิดพลาดจากการท า พรอ้มทั ้ง

เทคนคิการเจรจาตอ่รองและการท าใหด้ลีสมบรูณ์ 
 

* CONDUCTING FINANCIAL DUE DILIGENCE TO 

ENSURE FINANCIAL DECISIONS ARE MADE WISELY 

 The importance of financial due diligence in all parts of the 

deal process 

 Aligning the due diligence with the key deal drivers 

 Due diligence – best practice and common pitfalls 

 Importance of due diligence when negotiating the SPA 

 Importance of due diligence for deal completion and 

integration 

Ian Thornhill  

Partner, Deal Advisory  

KPMG Phoomchai Business Advisory Limited 

*This presentation will be in English. 

 

12:30 pm  Luncheon 

 

1:45-3:00 pm 

เทคนคิการตรวจสอบภาษีและโครงสรา้งทางภาษีทีม่ปีระสทิธภิาพ

ส าหรับธุรกรรมการซือ้ขายกจิการ ระบุขอบเขตของการตรวจสอบ

ภาษี เทคนิคในการวเิคราะหภ์าระทางภาษีและการลดความเสีย่ง

ทางภาษี การตรวจสอบภาษีทีม่ีผลต่อการซือ้ขายกจิการ รวมทัง้

การวางแผนปรับโครงสรา้งภาษีเพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

TAX DUE DILIGENCE TECHNIQUES & EFFICIENT TAX 

STRUCTURING FOR M&A TRANSACTIONS 

 Identifying the key scope of tax due diligence review 

 Techniques on analysis of the tax treatment and potential 

tax exposures 

 Tax due diligence impacts M&A elements e.g. deal value etc 

 Pre-deal restructuring and post-deal integration planning to 

achieve tax efficiency 

Niorn Yukolthong  

Tax Senior Manager 

Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. 

 

3:00-4:15 pm 

การประยุกต์เชงิปฏิบัติในการประเมินมูลค่าธุรกรรมการซื้อขาย

กจิการ การหามูลค่าตลาด ประเด็นส าคัญในการท าความเขา้ใจถงึ

มูลค่าในการซือ้กจิการ วธิีที่ผูซ้ ือ้ประเมนิมูลค่า พรอ้มรับฟังการ

เปรยีบเทยีบ Share valuation และ Purchase price allocation 

 

PRACTICAL APPLICATION OF VALUATION FOR M&A 

TRANSACTION 

 Fair market value 

 Key to understanding value in an acquisition 

 How buyers approach valuations: methodologies, 

adjustments 

 Share valuation Vs Purchase price allocation (PPA) 

Sawait Srikhirin  

Managing Director 

Credit Advisory Co., Ltd. 

 

4:15 pm  Afternoon Networking Coffee Break 

 

4:30-5:30 pm 

แนวความคดิเชงิบรูณาการหลังการควบรวมกจิการเพือ่ผลประโยชน์

เชงิธุรกจิระยะยาว ประเด็นปัญหาและความทา้ทาย การวางแผน

หลังการควบรวมกจิการแบบบูรณาการ การบรหิารจัดการหลังการ

ควบรวมพรอ้มการบรหิารความเปลีย่นแปลง 

 

*POST-MERGER INTEGRATION INITIATIVES FOR 

LONG TERM BUSINESS SUSTAINABILITY 

 Critical integration issues and challenges 

 Planning post-merger integration 

 Managing post-merger integration with change management  

Roch Tay  

Principal Consultant 

Clover Corporate Advisory Pte Ltd. 

*This presentation will be in English. 
 

Roch Tay has extensive experience in providing financial advisory and HR 

consulting services to both MNCs and SMEs. He works with companies on 

their fund raising exercises and advises them on their buy- and sell-side 



M&As deals, conducts financial and HR due diligences, as well as partners 

with management to develop and execute their post-merger integration 

initiatives. Roch had also led and managed several corporate transformation 

and restructuring exercises to streamline and enhance organization 

structure, processes and practices. 

 

5:30 pm  Chairperson’s Closing Remarks and End of 

the Conference 


