โดย : คณะกรรมการวิชาชี พบัญชี ด้านการบัญชี บริหาร

สุดยอดเสวนาแห่งปี
“M&A opportunities

toward company’s sustainability”(ตอนที่ 2)
ผ่านไปแล้วนะคะกับงาน M&A opportunities toward company’s sustainability สุดยอดเสวนาแห่งปี
ซึ่ งจัดขึ้นในวันมอบประกาศนียบัตรของผู ้ผ่าน “ โครงการอบรมประกาศนียบัตร CFO , โครงการอบรมประกาศนียบัตร
Young CFO , โครงการอบรมนักลงทุนสัมพันธ์มืออาชี พ” ประจ�ำปี 2557 ซึ่ งจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557
ที่ผ่านมา ส�ำหรับฉบับนี้เราน�ำภาพบรรยากาศและประเด็นส�ำคัญของงานเสวนามาเล่าสู่กันฟั งค่ะ

M&A โอกาสสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

คุ ณ ปฏิ ภ าณ สุ ค นธมาน รองกรรมการ
ผู้ จั ด การใหญ่ ด้ านการเงิ น และบั ญ ชี
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า ส�ำหรับ PTTGC เองซึ่งเกิดจากการ
ควบรวม บริษทั ในกลุม่ ปตท. เข้ าด้ วยกัน ซึง่ การ
ควบรวมนี ้เองท�ำให้ PTTGC ก้ าวขึ ้นสูก่ ารเป็ น
หนึง่ ในผู้น�ำปิ โตรเคมีและขยายธุรกิจไปสูธ่ ุรกิจปลายน� ้ำที่มีมลู ค่า
เพิ่มมากขึ ้น รวมทังเป็
้ นปั จจัยส่งเสริ มให้ เกิดการด�ำเนินงานอย่าง
ครบวงจร โดยคุณปฏิภาณเน้ นย� ้ำว่า วัตถุประสงค์ในการเข้ าซื ้อ
และควบรวมกิจการต้ องชัดเจน ซึง่ วัตถุประสงค์นี ้เองจะช่วยก�ำหนด
ระดับในการ Integration ของผู้ซื ้อรวมทัง้ ควรมีการจัดตังคณะ
้
ท�ำงานจากฝ่ ายต่างๆ เช่น Finance & Accounting , Business
development เพื่อร่วมพิจารณาความเหมาะสมในการท�ำ M&A

เป้าต้ องชัด คุณศิระ อินทรก�ำธรชัย

ประธานกรรมการบริ ห าร บริ ษั ท PwC
ประเทศไทย แชร์ มมุ มองในฐานะทีป่ รึกษาว่า
เป้าหมายของการเข้ าซื ้อและควบรวมกิจการมี
3 ข้ อ คือ เพื่อ Strategic success เช่น มีสว่ น
แบ่ ง ทางการตลาดเติ บ โตขึ น้ , Financial
success เช่ น ช่ ว ยให้ มู ล ค่ า ของผู้ ถื อ หุ้ น
(Shareholder value) เพิ่ ม สูง ขึ น้ , Operational success
ซึ่ง แบ่ง ออกเป็ นการเข้ า ซื อ้ และควบรวมกิ จการเพื่ อ ส่งเสริ มให้
ต้ นทุนการด�ำเนินงานลดลง (Cost reduction synergies) และ
เพื่อส่งเสริ มให้ รายได้ เพิ่มสูงขึ ้น (Revenue driving synergies)
โดยคุณศิระกล่าวว่า ความท้าทายส�ำคัญในเรื่อง Integrated functions

คือ เรื่ อง Information technology และ Systems โดยเฉพาะเมื่อ
ทัง้ Acquirer (ผู้ซื ้อ) และ Acquiree (ผู้ขาย) มีระบบSoftware
และ R&D ทีแ่ ตกต่างกัน

CFO ผู้มีบทบาทส�ำคัญต่ อ M&A

คุ ณ ปริ ศ นา ประหารข้ าศึ ก ประธาน
คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี
บริหาร แชร์ มมุ มองทางด้ านการเงินและบัญชี
รวมทังผลกระทบต่
้
อรายงานทางการเงินและ
ประเด็นทีน่ า่ สนใจในเรื่อง M&A เช่น ฝ่ ายบัญชี
และการเงินควรมีการสอบทานและประเมิน
ความเสี่ ย งของกิ จ การที่ เ ข้ า ซื อ้ ทัง้ ทางด้ า น
การเงิน, ภาษีรวมทังกฎระเบี
้
ยบและข้ อบังคับต่างๆ อย่างรอบคอบ
โดยควรมีการพิจารณาภาระหนี ส้ ินแอบแฝง, การด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ รวมทัง้ การประเมินมูลค่ายุติธรรมและค่าความนิยม
ทีเ่ กิดขึ ้น นอกจากนี ้ยังควรค�ำนึงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ใหม่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท�ำ M&A
สุด ท้ า ยนี ้ ทางคณะกรรมการวิ ช าชี พ บัญ ชี ด้ า นการ
บัญ ชี บริ ห าร ขออัญ เชิ ญ คุณ พระศรี รั ตนตรั ยและสิ่ง ศักดิ์สิท ธิ์
ทังหลาย
้
จงอ�ำนวยพรให้ ท่านสมาชิกมีความสุข สุขภาพร่ างกาย
แข็งแรงและสมหวังในทุกสิง่ ทีป่ รารถนา และพบกันในฉบับหน้ าค่ะ
สวัสดีปีใหม่ 2558ค่ะ...
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