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ฝายพัฒนาบริษัทจดทะเบียน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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M&A กลยุทธการเติบโต
แบบกาวกระโดดของ
บริษัทจดทะเบียน

หนึ่งในกิจกรรมที่นาสนใจในวาระครบรอบ 20 ป ของ ก.ล.ต. คือ งานเสวนา “M&A กลยุทธการเติบโต
แบบกาวกระโดดของบริษัทจดทะเบียน” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผานมา ณ โรงแรมพลาซา แอทธินี
รอยัล เมอริเดียน เพื่อใหผูบริหารบริษัทจดทะเบียนและผูที่เกี่ยวของในแวดวงตลาดทุน ไดรวมแบงปนประสบการณ
จากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูบริหารบริษัทจดทะเบียน และบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา ในหัวขอที่นาสนใจเกี่ยวกับ
สูตรความสําเร็จของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M&A)
ที่ ม าของการจั ด เสวนาเรื่ อ งนี้ ดร.วรพล โสคติ ย านุ รั ก ษ
เลขาธิการ ก.ล.ต. ไดเนนยํา้ ถึงวัตถุประสงควา เพือ่ ใหภาคธุรกิจไทย
เตรียมความพรอมเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น จาก
การที่ภูมิภาคเอเชียจะกลายเปนศูนยกลางเศรษฐกิจสําคัญของโลก
และประเทศไทยอยูในจุดยุทธศาสตรทามกลางประเทศที่มีศักยภาพ
ในการเติบโตสูง การเสริมสรางความแข็งแกรงจึงเปนสิ่งสําคัญ การ
เปลี่ยนแปลงในยามที่พรอมและแข็งแรงพอ คือ การเปดรับโอกาส
ทางธุรกิจ ซึง่ ตางจากการเปลีย่ นแปลงเมือ่ สถานการณบบี บังคับ ซึง่ มี
แตจะทําใหมลู คาของกิจการสูญเสียไป ภาคธุรกิจตอง Change before
You Have to นั่นเอง

การควบรวม
ทางออกเพื่อการเติบโตของบริษัทในอนาคต

ในฐานะกูรูดานการเงิน คุณบรรยง พงษพานิช ประธาน
กรรมการ บมจ.ทุนภัทร (PHATRA) บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน
ชั้นนํา ชี้ใหเห็นวา “การแสวงหาโอกาสในการควบรวมกิจการ
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ถือวาไมไดปกปองผลประโยชน
ของผูถือหุนเทาที่ควร เพราะ
การเพิ่มอัตรากําไรหรือเติบโต
จากภายในทํ า ได ย ากแล ว ใน
ปจจุบัน”
คุณบรรยงเนนวาปจจัยที่เปน
บรรยง พงษพานิช
ประธานกรรมการ
แรงขั บ เคลื่ อ นให ก ารควบรวม
บมจ.ทุนภัทร (PHATRA)
ประสบผลสํ า เร็ จ คื อ การได
เทคโนโลยี ลูกคาหรือผลิตภัณฑเพิม่ ขึน้ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและ
ลดคาใชจายโดยรวมจากการประหยัดตอขนาด (Economy of scale)
สวนเหตุที่ทําใหการควบรวมลมเหลวในอดีตมักเกิดจากความมั่นใจ
เกินไปของผูบริหาร โดยไมคํานึงถึงผลประโยชนโดยรวมของผูถือหุน
และการกระจายความเสี่ยงไปยังธุรกิจอื่นที่ขาดความชํานาญและ
ไมเชือ่ มโยงกับธุรกิจหลัก อยางไรก็ตาม การควบรวมในประเทศไทย
ที่ยังไมไดรับความสนใจเทาที่ควร เนื่องจากผูบริหารขาดความรู
ความเขาใจทีด่ พี อ การยึดติดกับวัฒนธรรมความเปนเจาของ (Family
Business) ระบบบรรษัทภิบาลไมนาเชื่อถือ รวมถึงขอจํากัดดาน
กฎหมายและภาษีดวย
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ดร.วรพล โสคติยานุรักษ เลขาธิการ ก.ล.ต. (ที่ 3 จากซาย) ประธานกลาว
เปดงานและผูบริหารบริษัทจดทะเบียนรวมแบงปนประสบการณความสําเร็จในการ
ควบรวมกิจการ (จากขวา) นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บมจ.กรุงเทพดุสิต
เวชการ, กานต ตระกูลฮุน บมจ.ปูนซิเมนตไทย, พงษศักดิ์ โลหทองคํา บมจ.
เอสวีไอ, ประเสริฐ บุญสัมพันธ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล และผูดําเนินการ
เสวนา จิรยง อนุมานราชธน บริษัท เจดี พารทเนอร จํากัด

บอกเลาประสบการณ ความสําเร็จ
จากการควบรวมหลากหลายรูปแบบ

เนนสรางธุรกิจหลักใหแข็งแกรง
กอนขยายไปสูธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
ประสบการณของบริษทั ชัน้ แนวหนาในไทย แสดงใหเห็นวาธุรกิจ
หลักตองมีความแข็งแกรงกอนที่จะดําเนินการขยายกิจการดวยการ
ควบรวม เชน กรณีการเขารวมทุนและซื้อกิจการโรงพยาบาลของ
กลุมโรงพยาบาลกรุงเทพ ในชวงแรกเพื่อขยายพื้นที่ใหบริการในเขต
เศรษฐกิจสําคัญทั้งเขตเมืองหลวงและจังหวัดหัวเมือง รวมถึงการ
รองรับกลุมลูกคาที่หลากหลาย ทําใหปจจุบันมีโรงพยาบาลในเครือ
ถึง 18 แหง ซึ่งปจจัยสําคัญที่ทําใหประสบความสําเร็จ คือ ไมแทรก
แซงการบริหารงานของบริษทั เดิม จะเนนการแกปญ
 หาและสนับสนุน
ทีมแพทยและเครื่องมือการแพทยที่ทันสมัย สวนแผนการขยายธุรกิจ
นับจากนี้ นายแพทยปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ประธานคณะ
ผูบ
 ริหารและกรรมการผูอ าํ นวยการใหญ บมจ. กรุงเทพดุสติ เวช
การ (BGH) กลาววา จะมุงเนนธุรกิจตอเนื่องที่ทํากําไรสูง เชน หอง
■

การแลกหุนจึงเปนวิธีที่เหมาะสมเพื่อใหผูถือหุนเดิมยังมีสวนเปน
เจาของเพื่อรวมบริหารกิจการตอไป
ประสบการณหลังการควบรวมกิจการ
การดําเนินการภายหลังการควบรวม ผูบ ริหารมีภาระหนาทีต่ า งกัน
ไปขึ้นกับสภาพธุรกิจที่ไดมา ในกรณีที่มีปญหาจะตองใชทีมงานและ
เวลาในการฟนฟู คุณพงษศักดิ์ โลหทองคํา ประธานเจาหนาที่
บริหาร บมจ.เอสวีไอ (SVI) บอกเลาถึงที่มาการเขาฟนฟูกิจการ
บริษัทชวงหลังเกิดวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 วา ตนไดรับการวาจาง
จากกลุมทุนใหมใหเขาบริหารและฟนฟูกิจการ โดยการดําเนินการ
ชวงแรก ทั้งเพิ่มทุน เจรจาปรับโครงสรางหนี้ ปรับกลยุทธดานการ
ตลาดรวมถึงหาลูกคาใหม กวาจะทําใหธรุ กิจพลิกฟน สามารถทํากําไร
ไดก็ใชเวลาหลายป กอนจะตัดสินใจเขาซื้อหุนจากกลุมทุนเดิม
(Management Buyout) เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของธุรกิจและ
บุคลากรที่มีอยู
สวนการเขาซื้อกิจการที่ดี มีศักยภาพ บริษัทอาจจะตองจายแพง
กวา โดย คุณชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหาร
บมจ.บานปู (BANPU) กลาววาในบางครั้งก็ตองยอมจายสวนเพิ่ม
อยางนอย 30% เพื่อใหซื้อกิจการไดสําเร็จ แตภารกิจหลังการควบ
รวมกิจการก็มีความสําคัญไมนอย โดยเฉพาะการจัดการบริหารงาน
บุคคล การสรางการยอมรับและการปรับคานิยมการทํางานเพื่อให
ธุรกิจดําเนินตอไปได การควบรวมกิจการบางครั้งตองใชเวลานาน
ในการพิสูจนผล โดยบางกรณีใชเวลาไมตํ่ากวา 5 ป ซึ่งเรื่องเหลานี้
เปนสิง่ ทีผ่ บู ริหารตองเผชิญจึงตองรูว ธิ จี ดั การกับความคาดหวังทีต่ า ง
กันของผูถือหุน นักลงทุน พนักงาน และผูที่เกี่ยวของดวย
■

วิทยากรผูทรงคุณวุฒิที่รวมถายทอดประสบการณการควบรวม
(จากขวา) วีรวัฒน ชุติเชษฐพงศ บมจ.หลักทรัพยภัทร, ประสัณห เชื้อพานิช
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร ประเทศไทย จํากัด, ศาสตราจารยพิเศษ
กิติพงศ อุรพีพัฒนพงศ บริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซี่ จํากัด, ชนินท
วองกุศลกิจ บมจ.บานปู และ ชาลี จันทนยิ่งยง ก.ล.ต. เปนผูดําเนินการเสวนา
ซึ่ ง ได รั บ ความสนใจอย า งยิ่ ง จากผู บ ริ ห ารบริ ษั ท จดทะเบี ย นและผู เ กี่ ย วข อ ง
ในแวดวงตลาดทุน

แล็บ และโรงงานผลิตนํ้าเกลือ เปนตน ดวยเห็นวาธุรกิจโรงพยาบาล
ซึ่งเปนธุรกิจหลักแข็งแรงพอที่จะรองรับธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นได
เชนเดียวกับกลุมปูนซิเมนตไทยที่หลายธุรกิจเปนผูเลนอันดับ
หนึง่ ของภูมภิ าค สวนหนึง่ เกิดจากการใชกลยุทธการซือ้ กิจการทัง้ ใน
และตางประเทศ มุง เพิม่ ศักยภาพในการแขงขันใหสงู ขึน้ เพือ่ เปาหมาย
ขององคกรที่ตองการเปน “Sustainable Business in ASEAN” อยางไร
ก็ตามแนวคิดในการควบรวมก็ควรปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ
ดวย ซึ่ง คุณกานต ตระกูลฮุน กรรมการผูจัดการใหญ บมจ.
ปูนซิเมนตไทย (SCC) กลาวถึงการพิจารณาปรับประเทศเปาหมาย
ในการขยายธุรกิจจากเวียดนามเปนอินโดนีเซีย หลังจากเวียดนาม
มีการลดคาเงินหลายครัง้ ในชวงหลายปทผ่ี า นมา รวมถึงการยอมจาย
แพงขึ้นเพื่อใหไดกิจการที่ดี บุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถตอยอด
กิจการไดทันที แทนการซื้อกิจการหรือสินทรัพยราคาถูกในชวงวิกฤติ
เศรษฐกิจเหมือนเชนที่ผานมา
การควบรวมกิจการ...
ทางที่ตองเลือก ดวยวิธีการที่เหมาะสม
คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ ประธานกรรมการ บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) เลาวา ธุรกิจดานพลังงานเปนธุรกิจที่
แขงขันกันในระดับโลก และกลุม ปตท.ใชการควบรวมหลายรูปแบบ
เพื่อใหมีธุรกิจพลังงานครบวงจร เพิ่มขนาด และเสริมศักยภาพให
แขงขันในตลาดโลกได สวน PTTGC เกิดจากการควบ 4 บริษัทจด
ทะเบียนทีเ่ กิดขึน้ ในชวงเวลาตางๆ กัน ซึง่ ตางมี บมจ. ปตท. เปนผูถ อื
หุนใหญ ซึ่งจากการพิจารณารอบดานแลวเห็นวาวิธีการควบกิจการ
(Amalgamation) เปนวิธที ดี่ สี ดุ เนือ่ งจากผูถ อื หุน ทุกรายมีสทิ ธิออกเสียง
รวมถึงผูถ อื หุน ใหญ การใสใจตอความรูส กึ ของพนักงานวาไมมฝี า ยใด
ที่ดอยกวา สิทธิประโยชนและหนาที่ของบริษัทเดิมสามารถโอนไปยัง
บริษัทใหมได เชนเดียวกันกับนายแพทยปราเสริฐที่กลาวเสริมถึงการ
ควบรวมดวยวิธีการแลกหุน (Share Swap) ที่ BGH เลือกใช เนื่องจาก
กลุม ผูถ อื หุน เดิมมักเปนคนในพืน้ ทีห่ รือเปนผูป ระกอบวิชาชีพทีส่ าํ คัญ
■

ขอคิดการควบรวมจากผูเชี่ยวชาญ
การควบรวมกิจการใชวาจะเปนหนทางสูความสําเร็จเสมอไป
สถิติที่ผานมาพบวาเกือบครึ่งของการควบรวมกิจการประสบความ
ลมเหลวจากหลายสาเหตุ ตัง้ แตเปาหมายไมชดั เจนหรือตัง้ เปาหมาย
เพือ่ ประโยชนของคนบางกลุม มีการประเมินมูลคากิจการและตนทุน
การควบรวมสูงหรือตํ่ากวาที่ควรเปนมาก รวมถึงการจัดโครงสราง
เงินทุนทีผ่ ดิ พลาด โดยผูเ ชีย่ วชาญทางวิชาชีพ ไดแก ทีป่ รึกษากฎหมาย
ผูสอบบัญชี และทีป่ รึกษาทางการเงิน ควรเขามามีสว นรวมในการให
คําปรึกษาทีเ่ ปนระบบ ตัง้ แตการเขาตรวจสอบกิจการ (Due Diligence)
การเลือกวิธกี ารควบรวมทีเ่ หมาะสม การจัดโครงสรางธุรกิจ และการ
วางแผนภาษีที่ทําใหเกิดประโยชนสูงสุด มีตนทุนการควบรวมตํ่าสุด
ตลอดจนการวางแผนภาษีและระบบบัญชีที่เหมาะสมภายหลังการ
ควบรวม นอกจากนี้ ผูเชี่ยวชาญเหลานี้ยังสามารถชวยเตรียมแผน
สํารองหรือกรณีทตี่ อ งขายออก (Exit Strategy) ทีจ่ ะเกิดประโยชนสงู สุด
หรือเปนผลเสียตอกิจการนอยที่สุดไดดวย
สูตรสําเร็จของการควบรวมกิจการที่ชัดเจนในเวทีเสวนาครั้งนี้
คือ ตองตั้งเปาหมายใหชัดเจน รับฟงขอมูลรอบดาน วางแผนรัดกุม
ตั้งแตตนจนจบ เปนเรื่องสําคัญเพื่อใหดําเนินการแลวเสร็จอยาง
รวดเร็ว (Speed) และมีวินัย (Discipline) ในการดําเนินการ เตรียมแผน
สํารองเผือ่ ความไมแนนอน และสุดทายคือการยอมรับความจริง
■

ติ ด ตามเทปบั น ทึ ก งานเสวนาครั้ ง นี้ ไ ด ที่ www.set.or.th/mna
เว็ บ ไซต เ พื่ อ เผยแพร ข  อ มู ล พื้ น ฐานที่ สํ า คั ญ ตลอดจนข า วสาร
และกิจกรรมที่นาสนใจเกี่ยวกับการควบรวมกิจการ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในวงกวาง
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