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Corporate Strategy

ยุทธศาสตร

ควบรวมกิจการ
The right time

การก อ ตั ว ของกลุ  ม อาเซี ย นที่ จ ะเห็ น ผล
ชัดเจนในป 2558 และมีผบู ริโภครวม 600 ลาน
คน ขณะทีเ่ ศรษฐกิจในฝง ยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ตกตํ่าอยางยาวนานเกือบ 5 ป ทําใหบริษัท
ไทยมองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจในระดับ
ภูมิภาค รวมถึงการไปยืนอยูในเวทีระดับโลก
โดยใชกลยุทธควบรวมกิจการ (Merger &
Acquisition : M&A) เหมือนดั่งเชน บมจ.
ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (MINT), บมจ.
เบอร ลี่ ยุ ค เกอร (BJC), บมจ.อิ น โดรามา
เวนเจอรส (IVL) และบมจ.ไทยยูเนียน โฟรเซน
โปรดักส (TUF)

ชั ย พั ฒ น ไพฑู ร ย รองประธาน
กรรมการฝ า ยกลยุ ท ธ บมจ.ไมเนอร
อินเตอรเนชั่นแนล (MINT) ผูใหบริการ
อาหารและธุรกิจโรงแรม กลาววาใน 1-2 ป
จากนี้ไปบริษัทไดเตรียมงบประมาณเพื่อ
รวมทุนและซื้อกิจการไวจํานวน 10,00012,000 ลานบาท โดยเปนเงินมาจากกระแส
เงินสด 3,000-4,000 ลานบาท และเตรียมกู
เงินจากสถาบันการเงิน รวมทั้งเตรียมออก
หุนกูจํานวน 4,200 ลานบาทในปหนา
ในชวงระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา MINT
ซือ้ กิจการบริษทั Oak Apartment Management
เจาของโรงแรมแกรนด โฮเต็ล และรานอาหาร
Ribs and Rumps ในออสเตรเลีย เมื่อป
2554 สวนภายในประเทศยังเขาถือหุน 31%
มูลคาเงินลงทุน 1,097 ลานบาท ในรานอาหาร
เอสแอนดพี กับ บมจ.เอส แอนด พี ซินดิเคท
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“เหตุผลที่ทําให MINT มีนโยบายซื้อกิจการอยางตอเนื่อง
เพราะสามารถสรางธุรกิจใหเติบโตปละ 15-20% ซึ่งเติบโต
กวาธุรกิจที่สรางขึ้นเองจะเติบโตเพียง 12%”
ชัยพัฒน ไพฑูรย
รองประธานกรรมการฝายกลยุทธ บมจ.ไมเนอร อินเตอรเนชั่นแนล (MINT)

ราคาหุน MINT 5 ปยอนหลัง
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(S&P) และซือ้ โรงแรมบุณฑริกา วิลลา แอนด
สวีท หนึ่งในโรงแรมระดับหรู บนหาดลายัน
จ.ภูเก็ต ใชเงินลงทุน 2,000-3,000 ลานบาท
เหตุผลทีท่ าํ ให MINT มีนโยบายซือ้ กิจการ
อยางตอเนื่อง เพราะสามารถสรางธุรกิจให
เติบโตปละ 15-20% ซึ่งเติบโตกวาธุรกิจที่
สรางขึน้ เองทีเ่ ติบโตเพียง 12% ผลลัพธทาํ ให
มีกําไรสุทธิครึ่งแรกปนี้ 1,639 ลานบาท เพิ่ม
ขึ้น 49% เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป
กอนหนา

ชิงเติบโตระดับภูมิภาค

การใชกลยุทธ M&A เปนยุทธศาสตร
หนึ่งของ บมจ.เบอรลี่ ยุคเกอร (BJC) ดวย
เชนกันโดยมีเปาหมายการขยายธุรกิจเพื่อ
เติบโตในภูมิภาคอาเซียน หลังจากมองเห็น
ความรวมมือการเปดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 10 ประเทศ ที่จะเริ่มจริงจังในป
2558 ทําใหตลอด 5 ปที่ผานมา พวกเขาซื้อ
กิจการและรวมทุนทั้งหมด 9 แหง โดยเงิน
ลงทุนประมาณ 7,000 ลานบาท
อัศวิน เตชะเจริญวิกุล กรรมการ
ผู  จั ด การใหญ แ ละประธานเจ า หน า ที่
บริหาร กลุม BJC ใหมุมมองวาการควบ
รวมกิจการถือเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการ
ขยายธุรกิจ เพราะปจจุบนั ยังใหความสําคัญ
การขยายธุรกิจในรูปแบบที่เรียกวา Organic
Growth ไมวาจะเปนการหาสินคาใหมๆ เขา
มาจําหนาย การเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ผลิต การหาฐานตลาดใหมๆ เอง หรือการที่
เขาไปทําการสงออกสินคาในสวนของสินคา
ที่มีอยูแลวในตางประเทศ
สวนกลยุทธของ BJC ในการเลือกใช
การควบรวมกิจการมีเหตุผลหลักๆ อยู 2
ประการ คือ เพิ่มศักยภาพของธุรกิจที่มีอยู
ใน 4 มิติดวยกัน คือ สามารถใหบริการ
ลูกคาไดดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และมีความ
เหนือคูแ ขง เพิม่ ยอดขายหรือกําไรไดมากขึน้
ลดตนทุนการผลิต ธุรกิจที่เขาไปซื้อตองมี
ทรัพยากรเพิ่มเติมใหกับองคกร อยางเชน
ทีมงานหรือสินคาใหมๆ มีโรงงาน ฐานการ
ผลิตใหมๆ รวมทั้งมีเงินสดหรือลูกคาใหมๆ
ซึง่ มีสว นสําคัญทีจ่ ะไดทรัพยากรมาเพิม่ เติม
กระบวนการบริ ห ารภายในองค ก ร และ
เทคโนโลยีในการผลิตใหมๆ มีการวิจยั พัฒนา
สินคาใหมๆ เสริมธุรกิจเดิมได
เหตุผลถัดมาคือการซื้อกิจการเปนการ
เพิ่มศักยภาพ และวางรากฐานใหบริษัทใน
การทําโมเดลธุรกิจใหมทป่ี จ จุบนั ยังไมไดทาํ
แตวา จะเปนโมเดลทีจ่ ะทําใหบริษทั สามารถ
เติบโตไดในอนาคต

“การซื้อกิจการเปนการเพิ่มศักยภาพและวางรากฐานให BJC
ในการทํา Model ธุรกิจใหมที่ปจจุบันยังไมไดทํา และจะเปน
Model ที่จะทําใหบริษัทสามารถเติบโตไดในอนาคต”
อัศวิน เตชะเจริญวิกุล
กรรมการผูจัดการใหญและประธานเจาหนาที่บริหาร กลุม BJC

ราคาหุน BJC 5 ปยอนหลัง
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“ในอนาคตการควบรวมกิจการจะมีเพิม่
มากขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ไทยไปซือ้ กิจการหรือ
ไปรวมทุนกับบริษัทในตางประเทศ ไมวาจะ
เปนในเอเชียหรือแมแตในยุโรป ก็เริ่มเห็น
มากขึ้นเรื่อยๆ ขณะเดียวกันบริษัทที่อยูใน
ประเทศไทยอาจจะมีบริษทั จากตางประเทศ
หรือทีอ่ ยูใ นเมืองไทยเขามาซือ้ กิจการรวมทุน
กันมากขึ้น” อัศวินกลาว
เขากลาวตอวา นับตัง้ แตป 2540 เปนตน
มา บริษทั ไทยไดมกี ารปรับเปลีย่ นโมเดลทาง
ธุรกิจหลายรูปแบบ มีการพัฒนาใหเขมแข็ง
ยิ่งขึ้น และหลายๆ บริษัทมองในเรื่องของ
การควบรวมกิจการเปนยุทธศาสตรหนึ่งใน

การจะพัฒนาใหธุรกิจมีการเจริญเติบโตได
เร็วขึ้น ดังนั้น ในภาพรวมจึงเห็นวานาจะมี
แนวโนมที่เพิ่มขึ้น

ยุโรป อเมริกาทรุด
ไดโอกาส M&A

สําหรับ บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส
(IVL) เปนอีกบริษัทหนึ่งที่เชื่อมั่นวากลยุทธ
ควบรวมกิ จ การเป น แรงขั บ เคลื่อ นในการ
ขยายธุรกิจ
อาลก โลเฮี ย ประธานเจ า หน า ที่
บริหารกลุม IVL ผูผ ลิตหวงโซโพลีเอสเตอร
แบบครบวงจรรายใหญที่สุดแหงหนึ่งของ

“การซื้ อ กิ จ การเป น กลยุ ท ธ ข ององค ก รที่ ต อ งการสร า ง
มูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุน ผูบริโภค ซึ่งในความคิดเห็นของเขา
มองวาไมใชแนวโนมที่เพิ่งเกิดขึ้น แตขึ้นอยูกับจังหวะและโอกาส
ของแตละธุรกิจวามีเปาหมายเปนอยางไร”
อาลก โลเฮีย
ประธานเจาหนาที่บริหารกลุม บมจ.อินโดรามา เวนเจอรส IVL

ราคาหุน IVL 5 ปยอนหลัง
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โลกและเปนบริษทั ชัน้ นําในการผลิตเสนดาย
ขนสั ต ว ร ะดั บ โลกกล า วถึ ง เหตุ ผ ลการซื้ อ
กิจการบริษัทหลายแหงในชวงระยะ 1-2 ป
นี้วาเพื่อสรางธุรกิจใหเจริญเติบโตและชวย
กระจายความเสี่ยง นอกจากนี้ยังทําใหมี
อสังหาริมทรัพยเพิ่มเติม สงผลทําใหธุรกิจมี
ขนาดใหญขน้ึ ซึง่ ตรงกับเปาหมายของบริษทั
ที่ตองการเติบโตเปนเทาตัวในทุกๆ 5 ป
การซื้อกิจการเปนกลยุทธขององคกรที่
ตองการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผูถือหุนและ
ผูบริโภค ซึ่งในความคิดเห็นของเขามอง
วาไมใชแนวโนมที่เพิ่งเกิดขึ้น แตขึ้นอยูกับ
จังหวะและโอกาสของแตละธุรกิจวามีเปาหมายเปนอยางไร เหมือนดั่งเชนบริษัทตั้ง
เปาหมายเติบโตทุกปและชวยลดตนทุนและ
ระบบโลจิสติกส
โดยที่ผานมา IVL สามารถลดตนทุนได
ถึง 50 ลานดอลลารสหรัฐ และตั้งแตป 2550
ถึงปจจุบัน บริษัทใชงบประมาณซื้อกิจการ
ไปแลว 2.8 พันลานดอลลารสหรัฐ จํานวน
9 บริษัท ทําใหมีโรงงานผลิต 39 แหง ใน 15
ประเทศ ครอบคลุม 4 ทวีปทั่วโลก
โรงงานที่กระจายอยูทั่วโลกทําให IVL
กําหนดเปาหมายกําลังการผลิตในอีก 2 ป
ขางหนาเปน 6.5 ลานตัน จากปจจุบนั มี 1.35
ลานตัน และจะใชเงินลงทุนประมาณ 800
ลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับผลประกอบการไตรมาส 2 ปนี้
มีรายได 1,741 ลานเหรียญสหรัฐ กําไรหลัก
รวมกอนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได คาเสื่อม
ราคา และคาตัดจําหนาย (Core EBITDA)

“ในชวงเวลา 1-2 ปนับจากนี้ไป จะเห็นบริษัทหลายแหงจับคูกัน
มากขึ้น แตถาพนผานจากชวงเวลานี้ไปแลวการจับคูจะยาก
และนอยลง สําหรับธุรกิจที่มีแนวโนมจับคูกันทางธุรกิจ เชน
โรงพยาบาล ธุรกิจอาหารสําเร็จรูปแบรนดดัง ธุรกิจคาปลีก
ธุรกิจการเงิน วัสดุกอสราง และ ธุรกิจลอจิสติกส”
ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด

151 ลานเหรียญสหรัฐ เพิม่ ขึน้ 80% เมือ่ เทียบ
กับงวดเดียวกันของปกอนหนา
การกาวออกไปเจริญเติบโตในตลาดโลก
ของ บมจ.ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส
(TUF) เปนอีกบริษัทที่เริ่มตนจากผูคาอาหาร
ทะเลขนาดเล็กในประเทศไทยดําเนินธุรกิจ
มาเปนระยะเวลา 39 ป แตในปที่ผานมา
มีรายได 99,672.65 ลานบาท สามารถไป
ยืนอยูในเวทีโลกและกลายเปนผูผลิตปลา
ทูนาอันดับ 1 ของโลก หลังจากเขาไปซื้อ
กิจการ MW Brands ยักษใหญดานผูผลิต
และจําหนายอาหารทะเลบรรจุกระปองครบ
วงจร ประเทศฝรั่งเศส
TUF ซื้อกิจการ MW Brands มูลคา 680
ลานยูโร หรือ 28,000 ลานบาท เปนเงินลงทุน
สูงทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตรของ TUF และบริษทั
สามารถซือ้ ไดในราคาตํา่ กวาทีป่ ระเมินไวใน
ครั้งแรก 720 ลานยูโร ประหยัดไปถึง 4,000
ลานบาท เปนเพราะวาคาเงินยูโรลดลง
เปาหมายการซื้อกิจการ MW Brands
เพื่อครอบครองแบรนดที่มีอายุกวา 100 ป
เชน John West, Petit Navire, Hyacinthe

“การเขาซื้อกิจการของเอ็มดับบลิวแบรนดส เปนจุดเปลี่ยน
สําคัญที่ทําใหบริษัทกาวไปสูเวทีการแขงขันการคาโลกอยางที่
ไมเคยเปนมากอน”
ธีรพงศ จันศิริ
ประธานกรรมการบริหาร TUF

ราคาหุน TUF 5 ปยอนหลัง
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Parmentier, Mareblu ซึ่งลูกคานิยมบริโภค
อยูแลว โดย TUF ไมตองสรางแบรนดใหมที่
ตองใชเวลาและเงินทุนสูง
“การเข า ซื้ อ กิ จ การของเอ็ ม ดั บ บลิ ว
แบรนดสเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําใหบริษัท
กาวไปสูเวทีการแขงขันการคาโลกอยางที่
ไมเคยเปนมากอน” ธีรพงศ จันศิริ ประธาน
กรรมการบริหาร TUF กลาว
กอนหนานี้ TUF ไดซื้อกิจการของ Van
Camp Seafoods ผูผ ลิตปลาทูนา และแซลมอน
เจาของแบรนด Chicken of the Sea ใน
สหรัฐอเมริกา
ดังนัน้ การมีแบรนดทมี่ ชี อื่ เสียงและไดรบั
ความนิยมรวมทั้งแบรนดซีเล็คทูนา ทําให
TUF คาดการณวา ในอีก 8 ปขา งหนาจะตอง
มีรายไดถึง 200,000 ลานบาท

จังหวะเหมาะสม

ดร.กองเกียรติ โอภาสวงการ ประธาน
กรรมการบริหาร บล.เอเซีย พลัส กลาว
ถึงสถานการณทบ่ี ริษทั ไทยหลายแหงเขาซือ้
กิจการในชวง 1-2 ป เพื่อรับมือการแขงขัน
ตลาดในอาเซียน โดยเฉพาะความรวมมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
“การเข า ซื้ อ กิ จ การของบริ ษั ท ไทยใน
ขณะนี้เพื่อตองการสรางความเขมแข็ง และ
ผมมองวาคอนขางเปนเวลาเหมาะสม เพราะ
ถาเปดตลาดกันอยางจริงจังในอนาคตอัน
ใกล บริษัทไทยก็มีความพรอมในหลายๆ
ดาน สวนวิธีการมีหลายรูปแบบ เขารวมทุน
หรือซื้อกิจการกันเองภายในประเทศ แมแต
การซื้อบริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ยุโรปก็นาสนใจ เพราะยังมีธุรกิจดี ราคาถูก
โดยเฉพาะในชวงเวลา 1-2 ปนับจากนี้ไป
จะเห็นบริษัทหลายแหงจับคูกันมากขึ้น แต
ถาพนผานจากชวงเวลานี้ไปแลว การจับคู
จะยากและนอยลง”
ดร.กองเกียรติคาดวาธุรกิจที่มีแนวโนม
จับคูกันทางธุรกิจหรือการควบรวมกิจการ
เชน ธุรกิจโรงพยาบาล ธุรกิจอาหารสําเร็จรูป
ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจการเงิน วัสดุกอสราง
และธุรกิจลอจิสติกส

