
“M&A opportunities 
toward company’s sustainability”

ส�าหรับธุรกิจในไทยกระแสการควบรวมและซือ้กิจการทัว่โลกเป็น

ตวัอย่างของวิธีสร้างการเติบโตให้ธุรกิจ เม่ือธุรกิจมีผลก�าไรท่ี 

งอกเงยและมีเงินสดในมือมากขึน้ ค�าถามท่ีวา่บริษัทควรจดัการกบั 

เงินสดส่วนเกินอย่างไรจึงกลายเป็นประเด็นท่ีมีความส�าคัญ 

โดยทัว่ไปบริษัทมีทางเลือกคือ 1) การควบรวมกิจการ (M&A)   

2) การซือ้หุ้นคืนหรือจ่ายเงินปันผล (buyback / dividend)  

3) ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (capex) 4) ลดหนีส้ินระยะยาว  

(reduction in long-term debt) และ 5) เกบ็ไว้ (retain) ค�าตอบท่ี 

ถกูต้องท่ีสดุนัน้ยอ่มแตกตา่งกนัไปตามบริษัท ประเภทธรุกิจตลอดจน 

ประเทศท่ีกิจการนัน้ประกอบธุรกิจอยู่แต่กระนัน้ ณ ปัจจุบัน 

เราก็ได้เหน็แล้ววา่วงจรการลงทนุทัว่โลกก�าลงัฟืน้ตวั ความมัน่ใจใน

ภาคธรุกิจและการบริโภคท่ีดีขึน้เป็นปัจจยัสนบัสนนุให้กิจการควร

เพ่ิมการใช้จา่ยในสนิทรัพย์ถาวรเพ่ือขยายก�าลงัการผลติ แตใ่นบาง

ภาคธรุกิจ การโตด้วยตนเอง (organic growth) อาจเป็นทางเลอืกท่ี

เหน็ผลช้าเกินไป บริษัทจงึควรพิจารณาการเตบิโตอีกแบบหนึง่ คือ

การโตด้วยการควบรวมกิจการ (inorganic growth)

 

การควบรวมกจิการ  
(Merger and Acquisition : M & A) 
คือ การที่กิจการได้มาซ่ึง หุ้น สินทรัพย์ หน่วยธุรกิจ 

หรือกิจการอื่น เพื่อให้ได้มาซ่ึงอ�านาจควบคุม 

หรือครอบครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโต 
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน  

หรือเพื่อการอยู่รอดของกิจการ

“
”

ปัจจุบันนี้การด�าเนินธุรกิจมีความสลับซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัว 
เพื่อรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุนแรงขึ้น หนึ่งในกลยุทธ์ที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 

และการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A)  

ประโยชน์ของการควบรวมกิจการ
•    ประโยชน์จากการปฏบิตักิาร (Operation) ได้แก่  

การลดต้นทนุ (Cost Reduction) จากการประหยดั 

ตอ่ขนาดจากจ�านวนการผลติท่ีเพ่ิมขึน้ท�าให้ต้นทนุตอ่หนว่ย

ลดลง (Economy of Scale) และการประหยดัจากการขยาย

ขอบเขตท่ีเอือ้ให้ธรุกิจสามารถด�าเนินธรุกิจได้หลากหลาย 

สง่ผลให้เกิดการประหยดัต้นทนุได้มากขึน้ (Economy of 

Scope) นอกจากนีย้งัท�าให้บริษัทมีรายได้เพ่ิมขึน้จากการมี 

ชอ่งทางการจดัจ�าหนา่ยท่ีหลากหลาย (Channel of  

Distribution) และมีสว่นแบง่การตลาดท่ีเพ่ิมขึน้ เป็นต้น

•    ประโยชน์ทางการเงนิ (Financial) ได้แก่ การมีโอกาส

ทางการเงินมากขึน้ (Financial Opportunity) เน่ืองจาก

ขนาดบริษัทท่ีใหญ่จะเป็นท่ีดงึดดูของนกัลงทนุ อีกทัง้ยงัท�าให้

บริษัทมีความสามารถในการกู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน

ตา่งๆได้โดยมีต้นทนุเงินทนุท่ีต�า่ลง

•    บริษัทสามารถขยายกจิการได้รวดเร็วกว่าการขยาย

กจิการด้วยตวักจิการเอง (Internal Growth) เน่ืองจากการ

เข้าซือ้กิจการจะท�าให้บริษัทผู้เข้าซือ้ได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

รวมถงึสนิทรัพย์ตา่งๆของบริษัทท่ีเข้าซือ้ภายหลงัจากการ 

กระบวนการเข้าซือ้เสร็จสิน้ ซึง่ถ้าหากบริษัทผู้เข้าซือ้จะใช้

เงินเพ่ือไปลงทนุเองภายในกิจการอาจจะต้องใช้เงินทนุและ

ระยะเวลาท่ีมากกวา่การเข้าซือ้กิจการ
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โดย : คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านบัญชีบริหาร

สุดยอดเสวนาแห่งปี



หุ้น

ผู้ ซือ้ 
(Acquirer)

ผู้ขาย 
(Acquiree)

ช�าระเงินสด/ แลกหุ้นระหว่างกัน (share swap)

Holding Company

โอนหุ้น โอนหุ้น

ถอืหุ้น ถอืหุ้น

(2) การไดม้าซ่ึงสนิทรพัยห์รอืกิจการ (Asset or Business 
Acquisition) 

การซือ้หรือได้มาซึง่ทรัพย์สนิ หนว่ยธรุกิจ เฉพาะในสว่นท่ีส�าคญั

หรือทัง้หมดของอีกกิจการหนึ่ง โดยสิทธิ หน้าท่ี และความรับ 

ผิดชอบอ่ืนใดของผู้ขายไมต่กทอดไปยงัผู้ ซือ้ สว่นผู้ขายจะยงัคงอยู ่

และด�าเนินธรุกิจตอ่ไป หรือเลกิกิจการก็ได้

(3) การควบรวมกิจการ (Amalgamation)

การท่ีบริษัทตัง้แต่ 2 แห่งขึน้ไป ควบเข้ากันเกิดเป็นบริษัทใหม ่

เป็นผลให้ทัง้สองบริษัทเดิมสิน้สภาพจากการเป็นนิติบุคคล 

และบริษัทใหม่ได้ไปทัง้สิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดท่ีมีอยู่ของ 

สองบริษัทเดมิ 

เงินสด/หุ้น

ทรัพย์สิน/กิจการ

ผู้ ซือ้ 
(Acquirer)

ผู้ขาย 
(Acquiree)

+ =
สิน้สภาพ สิน้สภาพ บริษัทใหม่

วธิกีารควบรวมกิจการ

(1)  การไดม้าซ่ึงหุน้ (Share Acquisition) 
การซือ้หรือได้มาซึง่หุ้นท่ีมีสทิธิออกเสยีงของกิจการอีกแหง่หนึง่บางสว่นหรือทัง้หมด โดยกิจการท่ีเข้าไปซือ้หุ้นอาจเข้าไปมีสว่นร่วม 

ในการบริหารหรือไมก็่ได้ ซึง่สามารถด�าเนินการได้ตามวิธี ดงันี ้

       1.1 การซือ้หุ้นโดยช�าระค่าหุ้นเป็นเงนิสด (Cash) หรือ หุ้นออกใหม่ (Share Swap) 

       1.2 การซือ้หุ้นผ่านการจดัตัง้ Holding Company

A B

C

A B CA B

ผู้ถือหุ้น
บริษัท A

ผู้ถือหุ้น
บริษัท B

A B
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กรณตีวัอยา่ง โรงพยาบาลกรุงเทพ ( BGH )  
กบัการควบรวมกจิการ

เพ่ือเป็นการขยายฐานลกูค้าท่ีหลากหลายตัง้แตร่ะดบักลาง 

ถงึบน BGH ได้ท�าการซือ้หุ้นและควบรวมกิจการหลายแหง่ 

ทัว่ประเทศซึง่ 1 ในดีลใหญ่ คือ การซือ้บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค 

จ�ากดั ( มหาชน )  กลุม่โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล เมโมเรียล 

โดยมลูคา่รายการครัง้นีส้งูถงึ 11,868 ล้านบาท ผา่นการ share 

swap ซึง่สง่ผลให้ BGH สามารถ operate และสร้างการเจริญ

เตบิโตได้รวดเร็ว และ synergy ท่ีเกิดจากการควบรวมดงักลา่ว

ท�าให้เกิดการประหยดัหรือลดต้นทนุได้มากตัง้แตก่ารจดัซือ้ยา 

เคร่ืองมือแพทย์ รวมทัง้การสง่ทีมแพทย์ผู้เช่ียวชาญจาก 

สว่นกลางไปชว่ยซึง่ท�าให้เครือขา่ยเตบิโตในเชิงรายได้จากโรค 

ท่ีมีความซบัซ้อนมากขึน้ ทัง้นี ้นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ 

ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 

บริษัท กรุงเทพดุสติเวชการ จ�ากัด (มหาชน) กล่าวว่า 

“การรวมกิจการครัง้นี ้จะย่ิงชว่ยเสริมความแข็งแกร่งทางธรุกิจ

มากย่ิงขึน้และจะสง่ผลให้เป็นกลุม่โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่

ของประเทศและภมิูภาคเอเชีย โดยการบริหารจะไมท่บัซ้อน

หรือเกิดภาวะแขง่ขนักนัเองเพราะตา่งมีกลุม่ลกูค้าท่ีชดัเจนอยู่

แล้วและจะไมมี่การเปลีย่นแปลง แนวทางการบริหารเดมิของ

ทางเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ยกเว้นในสว่นท่ีมีจดุบกพร่องซึง่อาจน�ามา

ร่วมหาทางแก้ไข’’ 

คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหารได้เลง็เหน็ถงึความ
ส�าคญัของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A) 
อนัเป็นธรุกรรมส�าคญัในการเพ่ิมศกัยภาพและสร้างโอกาสเตบิโตทาง 
ธรุกิจ ดงันัน้จงึจดังานเสวนาในหวัข้อ “M&A opportunities toward 
company’s sustainability’’ ขึน้โดยในงานนีไ้ด้รับเกียรตจิากคณุ
ปริศนา ประหารข้าศกึ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการ
บญัชีบริหาร, คณุปฏิภาณ สคุนธมาน รองกรรมการผู้จดัการใหญ่
ด้านการเงินและบญัชีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด 
(มหาชน) และคณุศิระ อินทรก�าธรชยั ประธานกรรมการบริหาร 
บริษัท PwC ประเทศไทย มาร่วมพดูคยุและแลกเปลีย่นมมุมองใน
ประเดน็ส�าคญันี ้ ซึง่งานเสวนาก�าหนดจดัขึน้ในวนัมอบประกาศนียบตัร 
ของผู้ผา่น “โครงการอบรมประกาศนียบตัร CFO/ โครงการอบรม
ประกาศนียบตัร Young CFO/ โครงการอบรมนกัลงทนุสมัพนัธ์
มืออาชีพ” ประจ�าปี 2557 นี ้และเพ่ือเสริมสร้างความสมัพนัธ์อนัดี 
คณะกรรมการวิชาชีพบญัชีด้านการบญัชีบริหารขอเรียนเชิญ 
ศษิย์เก่าผู้ผ่านโครงการดงักล่าวเข้าร่วมแสดงความยนิดจีาก
พี่สู่น้องและร่วมงานเลีย้งสังสรรค์ฟรี ในเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 
พ.ศ. 2557 ตั่ งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรม แกรนด์  
มลิเลเนียม สุขุมวทิ 21 ค่ะ

โดยศิษย์เก่า ผู้ สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว ท่านสามารถขอ 
รายละเอียดเพ่ิมเตมิและยืนยนัเข้าร่วมงานดงักลา่วได้ท่ี คณุอภิชญา 
 ผิวทองดี ( E- Mail : Apichaya.pi@fap.or.th / Office: +66 2685 
2500 Ext. 2509 ) ส�าหรับจดหมายขา่วฉบบัหน้า ทางคณะกรรมการ
วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารจะเก็บภาพบรรยากาศและ 

มมุมองจากผู้บริหารมาเลา่สูก่นัฟังนะคะ่ 
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เดือน

 

วัน/เวลา

 

หลักสูตร/วิทยากร/ค่าอบรม

ช่ัวโมงพฒันาความรู้ต่อเน่ือง (CPD)

ผู้ท�าบัญชี CPA

บ/ช อ่ืนๆ บ/ช อ่ืนๆ

ธ.ค.
ศ.12 ธ.ค.57

09.00-17.00 น.

ประเดน็การปฏบิตั ิNPAEs เปรียบเทยีบกับ IFRS for SMEs (สาขาเชียงใหม่) 
บรรยายโดย : ผศ.ดร.ศลิปพร ศรีจัน่เพชร 
สมาชิก 1,500 บาท บคุคลทัว่ไป 1,800 บาท (รวม vat)
สถานท่ีจดัอบรมสมัมนา : ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหมแ่กรนด์วิว  จ.เชียงใหม่

รออนุมัติ รออนุมัติ

ส.-อา.13-14 
ธ.ค.57

09.00-17.00 น.

TFRS ทกุฉบบั ปี 2557  รุ่นที่ 2/57  หลักสูตร 6  (1 วันคร่ึง)
หลักสูตรที่ 6  ร่าง TFRS เก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงนิ
บรรยายโดย : คณุวิเรขา สนัตะพนัธุ์ 
สมาชิก 2,800 บาท บคุคลทัว่ไป 3,200 บาท (รวม vat)
สถานท่ีจดัอบรมสมัมนา : อาคารสภาวิชาชีพบญัชี ถนนสขุมุวิท 21 

9.00 0.30 9.00 0.30

ส.13 ธ.ค.57
09.00-17.00 น.

Update ประเดน็ภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดาและภาษีนิตบุิคคล (สาขาเชียงใหม่) 
บรรยายโดย : คณุสรุพล วฒันโยธิน
สมาชิก 1,500 บาท บคุคลทัว่ไป 1,800 บาท (รวม vat)
สถานท่ีจดัอบรมสมัมนา : ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหมแ่กรนด์วิว จ.เชียงใหม่

รออนุมัติ รออนุมัติ

ตารางอบรมสัมมนา ประจ�าเดือนธันวาคม 2557
หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก�าหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th

อ้างอิงข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ, 

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)


