โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านบัญชี บริหาร

สุดยอดเสวนาแห่งปี
“M&A opportunities

toward company’s sustainability”
ปั จจุ บันนี้การด�ำเนินธุ รกิจมีความสลับซั บซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว องค์กรต้องปรับตัว
เพื่อรองรับการแข่งขันที่ทวีความรุ นแรงขึ้น หนึ่งในกลยุ ทธ์ท่จี ะช่ วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการเติบโตอย่างยั่งยืน คือ การควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A)
ส�ำหรับธุรกิจในไทยกระแสการควบรวมและซื ้อกิจการทัว่ โลกเป็ น
ตัวอย่างของวิธีสร้ างการเติบโตให้ ธุรกิจ เมื่อธุรกิจมีผลก�ำไรที่
งอกเงยและมีเงินสดในมือมากขึ ้น ค�ำถามทีว่ า่ บริษทั ควรจัดการกับ
เงิ น สดส่ ว นเกิ น อย่ า งไรจึ ง กลายเป็ นประเด็ น ที่ มี ค วามส�ำ คัญ
โดยทัว่ ไปบริ ษัทมีทางเลือกคือ 1) การควบรวมกิจการ (M&A)
2) การซือ้ หุ้นคืนหรื อจ่ ายเงินปั นผล (buyback / dividend)
3) ลงทุนในสินทรั พย์ ถาวร (capex) 4) ลดหนี ส้ ินระยะยาว
(reduction in long-term debt) และ 5) เก็บไว้ (retain) ค�ำตอบที่
ถูกต้ องทีส่ ดุ นันย่
้ อมแตกต่างกันไปตามบริษทั ประเภทธุรกิจตลอดจน
ประเทศที่ กิจ การนัน้ ประกอบธุร กิ จอยู่แต่ก ระนัน้ ณ ปั จ จุบัน
เราก็ได้ เห็นแล้ วว่าวงจรการลงทุนทัว่ โลกก�ำลังฟื น้ ตัว ความมัน่ ใจใน
ภาคธุรกิจและการบริ โภคที่ดีขึ ้นเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้ กิจการควร
เพิม่ การใช้ จา่ ยในสินทรัพย์ถาวรเพือ่ ขยายก�ำลังการผลิต แต่ในบาง
ภาคธุรกิจ การโตด้ วยตนเอง (organic growth) อาจเป็ นทางเลือกที่
เห็นผลช้ าเกินไป บริษทั จึงควรพิจารณาการเติบโตอีกแบบหนึง่ คือ
การโตด้ วยการควบรวมกิจการ (inorganic growth)

“

การควบรวมกิจการ

(Merger and Acquisition : M & A)
คือ การที่กิจการได้มาซึ่ ง หุ้น สินทรัพย์ หน่วยธุ รกิจ
หรือกิจการอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่ งอ�ำนาจควบคุม
หรือครอบครอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเติบโต
เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
หรือเพื่อการอยู ่รอดของกิจการ

”

ประโยชน์ของการควบรวมกิจการ
• ประโยชน์ จากการปฏิบตั กิ าร (Operation) ได้ แก่
การลดต้ นทุน (Cost Reduction) จากการประหยัด
ต่อขนาดจากจ�ำนวนการผลิตทีเ่ พิม่ ขึ ้นท�ำให้ ต้นทุนต่อหน่วย
ลดลง (Economy of Scale) และการประหยัดจากการขยาย
ขอบเขตทีเ่ อื ้อให้ ธรุ กิจสามารถด�ำเนินธุรกิจได้ หลากหลาย
ส่งผลให้ เกิดการประหยัดต้ นทุนได้ มากขึ ้น (Economy of
Scope) นอกจากนี ้ยังท�ำให้ บริษทั มีรายได้ เพิม่ ขึ ้นจากการมี
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายทีห่ ลากหลาย (Channel of
Distribution) และมีสว่ นแบ่งการตลาดทีเ่ พิม่ ขึ ้น เป็ นต้ น
• ประโยชน์ ทางการเงิน (Financial) ได้ แก่ การมีโอกาส
ทางการเงินมากขึ ้น (Financial Opportunity) เนือ่ งจาก
ขนาดบริษทั ทีใ่ หญ่จะเป็ นทีด่ งึ ดูดของนักลงทุน อีกทังยั
้ งท�ำให้
บริษทั มีความสามารถในการกู้ยมื เงินจากสถาบันการเงิน
ต่างๆได้ โดยมีต้นทุนเงินทุนทีต่ ำ�่ ลง
• บริษทั สามารถขยายกิจการได้ รวดเร็วกว่ าการขยาย
กิจการด้ วยตัวกิจการเอง (Internal Growth) เนือ่ งจากการ
เข้ าซื ้อกิจการจะท�ำให้ บริษทั ผู้เข้ าซื ้อได้ รับเทคโนโลยีใหม่ๆ
รวมถึงสินทรัพย์ตา่ งๆของบริษทั ทีเ่ ข้ าซื ้อภายหลังจากการ
กระบวนการเข้ าซื ้อเสร็จสิ ้น ซึง่ ถ้ าหากบริษทั ผู้เข้ าซื ้อจะใช้
เงินเพือ่ ไปลงทุนเองภายในกิจการอาจจะต้ องใช้ เงินทุนและ
ระยะเวลาทีม่ ากกว่าการเข้ าซื ้อกิจการ
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วิธกี ารควบรวมกิจการ
(1) การได้มาซึ่ งหุน้ (Share Acquisition)
การซื ้อหรือได้ มาซึง่ หุ้นทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงของกิจการอีกแห่งหนึง่ บางส่วนหรือทังหมด
้
โดยกิจการทีเ่ ข้ าไปซื ้อหุ้นอาจเข้ าไปมีสว่ นร่วม
ในการบริหารหรือไม่กไ็ ด้ ซึง่ สามารถด�ำเนินการได้ ตามวิธี ดังนี ้
1.1 การซือ้ หุ้นโดยช�ำระค่ าหุ้นเป็ นเงินสด (Cash) หรือ หุ้นออกใหม่ (Share Swap)
1.2 การซือ้ หุ้นผ่ านการจัดตัง้ Holding Company

ช� ำระเงินสด/ แลกหุ้นระหว่างกัน (share swap)

A
ผู้ซื ้อ
(Acquirer)

ผู้ถือหุ้น
บริษัท A

B

หุ้น

Holding Company

ถือหุ้น

C

ผู้ขาย
(Acquiree)
ถือหุ้น

โอนหุ้น

ผู้ถือหุ้น
บริษัท B

โอนหุ้น

B

A
(2) การได้มาซึ่ งสินทรัพย์หรือกิจการ (Asset or Business
Acquisition)
การซื ้อหรื อได้ มาซึง่ ทรัพย์สนิ หน่วยธุรกิจ เฉพาะในส่วนที่ส�ำคัญ
หรื อทัง้ หมดของอีกกิจการหนึ่ง โดยสิทธิ หน้ าที่ และความรั บ
ผิดชอบอืน่ ใดของผู้ขายไม่ตกทอดไปยังผู้ซื ้อ ส่วนผู้ขายจะยังคงอยู่
และด�ำเนินธุรกิจต่อไป หรือเลิกกิจการก็ได้

A
ผู้ซื ้อ
(Acquirer)
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เงินสด/หุ้น
ทรัพย์สิน/กิจการ

B
ผู้ขาย
(Acquiree)

(3) การควบรวมกิจการ (Amalgamation)
การที่บริ ษัทตังแต่
้ 2 แห่งขึน้ ไป ควบเข้ ากันเกิดเป็ นบริ ษัทใหม่
เป็ นผลให้ ทัง้ สองบริ ษั ท เดิ ม สิ น้ สภาพจากการเป็ นนิ ติ บุ ค คล
และบริ ษัทใหม่ได้ ไปทังสิ
้ ทธิ หน้ าที่ และความรับผิดที่มีอยู่ของ
สองบริษทั เดิม

A + B = C
สิน้ สภาพ

สิน้ สภาพ

บริษัทใหม่

กรณีตวั อย่าง โรงพยาบาลกรุงเทพ ( BGH )
กับการควบรวมกิจการ
เพือ่ เป็ นการขยายฐานลูกค้ าทีห่ ลากหลายตังแต่
้ ระดับกลาง
ถึงบน BGH ได้ ทำ� การซื ้อหุ้นและควบรวมกิจการหลายแห่ง
ทัว่ ประเทศซึง่ 1 ในดีลใหญ่ คือ การซื ้อบริษทั เฮลท์ เน็ตเวิร์ค
จ�ำกัด ( มหาชน ) กลุม่ โรงพยาบาลพญาไทและเปาโล เมโมเรียล
โดยมูลค่ารายการครัง้ นี ้สูงถึง 11,868 ล้ านบาท ผ่านการ share
swap ซึง่ ส่งผลให้ BGH สามารถ operate และสร้ างการเจริญ
เติบโตได้ รวดเร็ว และ synergy ทีเ่ กิดจากการควบรวมดังกล่าว
ท�ำให้ เกิดการประหยัดหรือลดต้ นทุนได้ มากตังแต่
้ การจัดซื ้อยา
เครื่องมือแพทย์ รวมทังการส่
้
งทีมแพทย์ผ้ เู ชีย่ วชาญจาก
ส่วนกลางไปช่วยซึง่ ท�ำให้ เครือข่ายเติบโตในเชิงรายได้ จากโรค
ทีม่ คี วามซับซ้อนมากขึ ้น ทัง้ นี ้ นพ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มและกรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษทั กรุงเทพดุสติ เวชการ จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
“การรวมกิจการครัง้ นี ้ จะยิง่ ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจ
มากยิง่ ขึ ้นและจะส่งผลให้ เป็ นกลุม่ โรงพยาบาลเอกชนรายใหญ่
ของประเทศและภูมภิ าคเอเชีย โดยการบริหารจะไม่ทบั ซ้ อน
หรือเกิดภาวะแข่งขันกันเองเพราะต่างมีกลุม่ ลูกค้ าทีช่ ดั เจนอยู่
แล้ วและจะไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง แนวทางการบริหารเดิมของ
ทางเฮลท์ เน็ตเวิร์ค ยกเว้ นในส่วนทีม่ จี ดุ บกพร่องซึง่ อาจน�ำมา
ร่วมหาทางแก้ ไข’’

คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหารได้ เล็งเห็นถึงความ
ส�ำคัญของการควบรวมกิจการ (Merger and Acquisition : M & A)
อันเป็ นธุรกรรมส�ำคัญในการเพิม่ ศักยภาพและสร้ างโอกาสเติบโตทาง
ธุรกิจ ดังนันจึ
้ งจัดงานเสวนาในหัวข้ อ “M&A opportunities toward
company’s sustainability’’ ขึ ้นโดยในงานนี ้ได้ รับเกียรติจากคุณ
ปริ ศนา ประหารข้ าศึก ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการ
บัญชีบริ หาร, คุณปฏิภาณ สุคนธมาน รองกรรมการผู้จดั การใหญ่
ด้ านการเงินและบัญชีบริ ษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด
(มหาชน) และคุณศิระ อินทรก�ำธรชัย ประธานกรรมการบริ หาร
บริษทั PwC ประเทศไทย มาร่วมพูดคุยและแลกเปลีย่ นมุมมองใน
ประเด็นส�ำคัญนี ้ ซึง่ งานเสวนาก�ำหนดจัดขึ ้นในวันมอบประกาศนียบัตร
ของผู้ผา่ น “โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO/ โครงการอบรม
ประกาศนียบัตร Young CFO/ โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์
มืออาชีพ” ประจ�ำปี 2557 นี ้ และเพื่อเสริ มสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริ หารขอเรี ยนเชิญ
ศิษย์ เก่ าผู้ผ่านโครงการดังกล่ าวเข้ าร่ วมแสดงความยินดีจาก
พี่ส่ นู ้ องและร่ วมงานเลีย้ งสังสรรค์ ฟรี ในเสาร์ ท่ ี 13 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ตั่ง แต่ 9.00 น. เป็ นต้ น ไป ณ โรงแรม แกรนด์
มิลเลเนียม สุขมุ วิท 21 ค่ ะ
โดยศิ ษ ย์ เ ก่ า ผู้ สนใจเข้ าร่ ว มงานดัง กล่ า ว ท่ า นสามารถขอ
รายละเอียดเพิม่ เติมและยืนยันเข้ าร่วมงานดังกล่าวได้ ที่ คุณอภิชญา
ผิวทองดี ( E- Mail : Apichaya.pi@fap.or.th / Office: +66 2685
2500 Ext. 2509 ) ส�ำหรับจดหมายข่าวฉบับหน้ า ทางคณะกรรมการ
วิ ช าชี พ บัญ ชี ด้ า นการบัญ ชี บ ริ ห ารจะเก็ บ ภาพบรรยากาศและ
มุมมองจากผู้บริหารมาเล่าสูก่ นั ฟั งนะค่ะ

อ้างอิงข้อมูล : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ,
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ (EIC) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)

ตารางอบรมสัมมนา ประจ�ำเดือนธันวาคม 2557

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ก�ำหนดการและข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัคร Online ได้ที่ www.fap.or.th
เดือน

ธ.ค.

วัน/เวลา

หลักสูตร/วิทยากร/ค่ าอบรม

ประเด็นการปฏิบตั ิ NPAEs เปรียบเทียบกับ IFRS for SMEs (สาขาเชียงใหม่ )
ศ.12 ธ.ค.57 บรรยายโดย : ผศ.ดร.ศิลปพร ศรี จนั่ เพชร
09.00-17.00 น. สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทัว่ ไป 1,800 บาท (รวม vat)
สถานที่จดั อบรมสัมมนา : ห้ องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่
TFRS ทุกฉบับ ปี 2557  รุ่ นที่ 2/57  หลักสูตร 6  (1 วันครึ่ง)
ส.-อา.13-14 หลักสูตรที่ 6  ร่ าง TFRS เกี่ยวกับเครื่ องมือทางการเงิน
บรรยายโดย : คุณวิเรขา สันตะพันธุ์
ธ.ค.57
09.00-17.00 น. สมาชิก 2,800 บาท บุคคลทัว่ ไป 3,200 บาท (รวม vat)
สถานที่จดั อบรมสัมมนา : อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขมุ วิท 21
Update ประเด็นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาและภาษีนติ บิ คุ คล (สาขาเชียงใหม่ )
ส.13 ธ.ค.57 บรรยายโดย : คุณสุรพล วัฒนโยธิน
09.00-17.00 น. สมาชิก 1,500 บาท บุคคลทัว่ ไป 1,800 บาท (รวม vat)
สถานที่จดั อบรมสัมมนา : ห้ องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

ชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง (CPD)
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